Nowenna do św. Jana Pawła II
Godzina Różańcowa Ojca Justyna

2021

12290 Folly Quarter Rd • Ellicott City, MD 21042

_______________________________________________
Drodzy Przyjaciele i Dobrodzieje Godziny Różańcowej!

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Już po raz dziewiąty zapraszamy Was do wzięcia udziału w bardzo szczególnej Nowennie do
św. Jana Pawła II. Ze św. Janem Pawłem II Franciszkanie w duchowym zjednoczeniu z
całą rodziną Godziny Różańcowej i Towarzystwa Przyjaciół św. Antoniego będą trwać na modlitwie i ofierze od 3 do 11 lutego, czyli dnia wspomnienie Matki
Bożej z Lourdes i Światowego Dnia Chorego.
Jan Paweł II przeszedł do wieczności ponad 15 lat temu. Pamięć o
nim jest ciągle żywa w sercach milionów chrześcijan na całym świecie.
Teraz, po jego beatyfikacji i kanonizacji, modlą się do niego, zawierzając swoje troski jego wstawiennictwu w niebie. Dla wielu jest on nadal
przewodnikiem na ścieżkach WIARY, NADZIEI i MIŁOŚCI.
Kluczem do zrozumienia osobowości, postawy i osiągnięć Karola
Wojtyły jest jego wiara. Bóg był zawsze w centrum jego życia. Wyrazem wiary Wojtyły była jego modlitwa. Rozpoczynając swój pontyfikat, zwrócił się do ludzi wszystkich kultur, systemów politycznych i
gospodarczych, by otworzyli drzwi Chrystusowi. On bowiem nikomu
nie zagraża. Chrystus niczego nie odbiera człowiekowi, ale wszystko
mu daje. Z tą prawdą zostawił nas św. Jan Paweł II. Otwórzmy kochani drzwi Chrystusowi i zachęcajmy innych do tego, a świat stanie się lepszy.
Przed nami 28-my światowy Dzień Chorego. Jan Paweł II wszystkich chorych i cierpiących
powierzał opiece Matce Bożej Uzdrowienia Chorych. Prosił, aby wysłuchała Ona modlitw,
które wznoszą się ku niebu ze świata cierpienia; aby otarła łzy tych, którzy płaczą z bólu; aby
trwała u boku tych, którzy chorują w samotności…
Na pewno św. Jan Paweł II patrzy na nas z Domu Ojca, błogosławi nam i wstawia się u
Boga Ojca za nami. Jest on nam bliskim i drogim ORĘDOWNIKIEM i PATRONEM w
NIEBIE. Powierzcie Mu swoje troski i proście o wstawiennictwo i opiekę, bo jest On blisko
Boga i blisko nas.
Zwierzcie się św. Janowi Pawłowi II ze swych kłopotów – zarówno wielkich jak i małych i
włączcie się do Nowenny. Na pewno chce on nam ulżyć w cierpieniu, chce wstawiać się u Boga
za nami i w naszych intencjach. Dlatego swoje intencje wpiszcie na dołączonej do tego listu kartce i już dzisiaj wyślijcie do franciszkanów. Złożone zostaną przed obrazem św. Jana Pawła II.
Za ludzi chorych i cierpiących i we wszystkich Waszych intencjach w każdy dzień Nowenny franciszkanie będą się MODLIĆ i SPRAWOWAĆ MSZĘ ŚWIĘTĄ. W duchowym
zjednoczeniu z całą rodziną Godziny Różańcowej i Towarzystwa Przyjaciół św. Antoniego będą prosić z wielką pokorą św. Jana Pawła II, aby wyjednał te łaski, by Bóg w Swym Miłosierdziu raczył nas wszystkich wysłuchać w sprawach, z jakimi się do Niego przez pośrednictwo św. Jana Pawła II z ufnością udajemy.
Wasza POMOC modlitewna i materialna jest bardzo ważna! Dlatego przy okazji nowenny
franciszkanie proszą Was o finansowe wsparcie. Dziś bez Waszej pomocy bardzo trudne byłoby
wypełnienie misji głoszenia słowa Bożego.
Niech św. Jan Paweł II razem z Maryją, najukochańszą Matką, której powierzył się całkowicie, wstawia się za Wami u Boga.
Z modlitwą i wdzięcznością,

Br. Daniel Geary, OFM Conv.

ze wspólnotą Godziny Różańcowej
i Towarzystwem Przyjaciół św. Antoniego
PS. Jako podziękowanie za udział w Nowennie, wyślemy Wam Nowennę do św. Jana Pawła II.

