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Drodzy Czciciele św. Maksymiliana ,
Przyjaciele, Dobrodzieje i Opiekunowie Godziny Różańcowej!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Jakże bardzo się cieszymy, że czwartym świętym, którego szczególnego wstawiennictwa będziemy wzywać w roku 2020, jest święty Maksymilian Kolbe – Męczennik Miłości.
Uświadamiamy sobie po raz kolejny, jak wielkie jest bogactwo ducha franciszkańskiego i
jak wiele potrafi zdziałać wiara i ufność w pomoc Matki Bożej.
„Ona – jak pisał święty Maksymilian Maria Kolbe – [jest] wpleciona w miłość Trójcy Przenajświętszej […] od pierwszej chwili
istnienia na zawsze, na wieki […]” (POMK, 370).
Piszemy do Was na początku letnich miesięcy aby zaprosić
Was do dzielenia z nami tego światła i ognia miłości Matki Najświętszej, które paliło się w sercu św. Maksymiliana. Chcielibyśmy rozpalić to światło i ogień w Waszych sercach, aby w ten
sposób też ożywić naszą radiową i internetową ewangelizację w
2020 roku. Myślimy, że będzie to możliwe, jeśli tylko włączycie się tego lata do modlitw, postu i ofiar, jakie podejmiemy
w Nowennie do św. Maksymiliana.
Wiemy, że lato jest szczególnym czasem. Wiecie też, że nie
ma urlopu od Pana Boga ani pogłębiania naszej wiary… nie ma
też więc wakacji w Godzinie Różańcowej! Latem bez przerwy
będziemy nadawać programy przez sieć radiostacji w USA i Kanadzie oraz w Internecie. Musimy jednak powiedzieć, że dla nas
franciszkanów i naszych oddanych współpracowników lato będzie też najtrudniejszym czasem
roku 2020, roku w którym przeżywamy pandemię korona wirusa i zbliżamy się do 90 roku
istnienia Godziny Różańcowej.
Prosimy, sprawcie, abyśmy mogli zobaczyć Waszą odpowiedź na załączonej kartce z
intencjami na Nowennę do św. Maksymiliana. Przez jego wstawiennictwo i pośrednictwo
Marki Bożej będziemy polecali Trójjedynemu Bogu wszystkie te intencje podczas franciszkańskich modlitw i Mszy świętych w dniach od 5 do 13 sierpnia oraz w samą uroczystość św.
Maksymiliana, 14 sierpnia. Mamy też nadzieję na pomoc finansową w jakimkolwiek wymiarze, jaką tylko możecie ofiarować i już z góry za nią dziękujemy.
Za łaską Bożą, przez wstawiennictwo Maryi oraz Jej rycerza, św. Maksymiliana – razem
MOŻEMY DOKONAĆ NIEBYWAŁYCH RZECZY, prawda?...

Serdecznie Was pozdrawiamy i czekamy na odpowiedź.

Niech święty Maksymilian razem z Niepokalaną wstawiają się za Wami u Boga Miłosiernego.

Z modlitwą i wdzięcznością,

Br. Daniel Geary, OFM Conv.

Br. Daniel ze wspólnotą Godziny Różańcowej

PS - Jako podziękowanie za udział w nowennie wyślemy Wam Nowennę do św. Maksymiliana.

