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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 2021 jest św. Maksymilian Kolbe – Rycerz Niepokalanej.
Franciszkanin, Święty Maksymilian uczył nas, aby życie całkowicie
zawierzyć Matce Bożej. Polegać to powinno na tym, aby miłować Najświętszą Maryję Pannę bez granic, stać się „narzędziem” w Jej ręku,
poznawać Ją coraz lepiej i uczynić Ją Królową serc wszystkich ludzi,
poczynając od samych siebie. Wtedy Maryja poprowadzi nas do Boga,
a z Nią łatwiej będzie iść i łatwiej pokonywać wszelkie przeszkody.
Oddając cześć Maryi razem z Nią będziemy uwielbiać Boga i oddawać
mu chwałę. Bo Ona „jest […] spójnią i dźwignią łączącą nas z Bogiem” (Konferencje, 180).
Razem ze św. Maksymilianem uczyńmy Maryję naszą Matką i Przewodniczką. Najświętsza Maryja Panna może uprosić nam u swego Syna każdą łaskę, bo Jej macierzyńskie modlitwy mają wyjątkową moc i skuteczność. Trzeba tylko bez reszty Jej zaufać…
Pisząc ten list życzymy Wam wytrwałości w pełnieniu woli Bożej i życia Bożą Miłością.
Niech przykład św. Maksymiliana pomoże Wam w pogłębieniu szczególnego nabożeństwo
do Niepokalanej, a Ona wyjedna potrzebne łaski u swego Syna.
Lato jest szczególnym czasem odpoczynku, relaksu i odnowy. Ale wiemy wszyscy, że nie
ma urlopu od Pana Boga ani od pogłębiania naszej wiary… nie ma też typowych wakacji
dla duszpasterstwa franciszkanów!
Na początku letnich miesięcy gorąco zachęcamy Was do włączenia się do 9-dniowej
NOWENNY do ŚW. MAKSYMILIANA. Zaufajcie nieskończonemu Miłosierdziu Bożemu
i połóżcie nadzieję w tym, że Bóg wysłucha waszych próśb za pomocą wyjątkowego Czciciela Matki Bożej, św. Maksymiliana.
Przez 9 dni nowenny, od 5 do 13 sierpnia oraz w samą uroczystość św. Maksymiliana, 14 sierpnia, podczas Mszy świętych i nabożeństw, Franciszkanie złączeni duchowo z
całą Rodziną Godziny Różańcowej i Towarzystwem św. Antoniego będą polecać Trójjedynemu Bogu przez wstawiennictwo św. Maksymiliana i pośrednictwo Matki Bożej
wszystkie polecone im przez was intencje.
Na załączonej w tym liście kartce z intencjami napiszcie swoje intencje. Ofiarujcie modlitwę i dziewięć Mszy świętych. Kartkę z intencjami wyślijcie prosimy wraz z ofiarą. Dziś bez
Waszej pomocy bardzo trudne byłoby wypełnienie misji głoszenia słowa Bożego przez Franciszkanów.
Niech dobry Bóg wynagrodzi Waszą hojność i dobroć serca! Niech
święty Maksymilian razem z Niepokalaną wstawiają się za Wami u
Boga Miłosiernego.
Serdecznie Was pozdrawiamy i czekamy na odpowiedź.
Z modlitwą i wdzięcznością, oddany Niepokalanej,

Br. Daniel Geary, OFM Conv.

Br Daniel Geary ze wspólnotą Godziny Różańcowej
i Towarzystwem Przyjaciół św. Antoniego
PS - Jako podziękowanie za udział w Nowennie, otrzymacie Litanię do św. Maksymiliana.

