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

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 
Kolejnym świętym, którego szczególnego wstawiennictwa będziemy wzywać w roku 

2022 jest św. Maksymilian Kolbe – Rycerz Niepokalanej. 

Św. Maksymilian troszczył się o zbawienie dusz ludzkich. Jego misją było 

wyzwolenie jak największej liczby dusz od grzechu i uszczęśliwienie ich 

przez zjednoczenie z Bogiem przez Jego Niepokalaną Matkę. 

W dzisiejszym świecie tak wiele ludzi porzuca wiarę. Twierdzą, że każdy, 

kto żyje uczciwie, osiągnie zbawienie duszy. Zapominają o Sakramentach 

świętych i odchodzą od Kościoła. Pamiętajmy jednak,  że zbawienie jest da-

rem Bożym i będziemy zbawieni tylko dzięki łasce Bożej i naszej wierze. 

Podczas nowenny prosić będziemy św. Maksymiliana, aby nas wspomagał w naszych 

ziemskich wysiłkach. Będziemy prosić Boga, aby rozpalał nas wszystkich tą samą miłością i 

gorliwością, która ożywiała serce św. Maksymiliana, abyśmy potrafili świadectwem własne-

go życia, wiarą i czynem, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, pociągać ludzi na 

drogę zbawienia, przez Chrystusa Pana naszego.  

Św. Maksymilian uczył nas, aby życie całkowicie zawierzyć Matce Bożej. Ona może 

uprosić nam u swego Syna każdą łaskę. Trzeba tylko bez reszty Jej zaufać.  

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 NOWENNY 

do ŚW. MAKSYMILIANA. Przez 9 dni nowenny, od 5 do 13 sierpnia oraz w samą uro-

czystość św. Maksymiliana, 14 sierpnia, podczas Mszy świętych i nabożeństw, Francisz-

kanie złączeni duchowo z całą Rodziną Godziny Różańcowej i Towarzystwem św. Antonie-

go będą polecać Trójjedynemu Bogu przez wstawiennictwo św. Maksymiliana i pośred-

nictwo Matki Bożej wszystkie polecone im przez Was intencje.  

Na załączonej w tym liście kartce napiszcie swoje intencje. Ofiarujcie modlitwę i 9 Mszy 

świętych. Kartkę z intencjami wyślijcie prosimy wraz z ofiarą. Dziś bez Waszej pomocy 

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 – Jeżeli pragniecie otrzymać tekst Litanii do św. Maksymiliana to napiszcie do nas 
lub zaznaczcie na karcie zwrotnej. Na waszą prośbę chętnie wam wyślemy.  
Gdy przysyłacie swoje intencje to PAMIĘTAJCIE, aby napisać SWOJE IMIĘ, NAZWISKO i ADRES. 

2022 Nowenna do św. Maksymiliana 
Godzina Różańcowa Ojca Justyna 
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