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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Zapraszamy Was do włączenia się w Nowennę do św. Antoniego Padewskiego, Cudotwórcy, Ojca ubogich i zagubionych. W tym roku Nowenna ta
rozpocznie się 18 kwietnia i rozłożona będzie na 9 wtorków przed i w
samą uroczystością św. Antoniego Padewskiego, 13 czerwca. (w naszym
kalendarzu dni tej nowenny zaznaczyliśmy cyframi 1-9).
Na pewno wszyscy pamiętamy Jubileusz 2000-lecia chrześcijaństwa,
którego centrum jest „Jezus Chrystus, jedyny
zbawiciel świata wczoraj, dziś i na wieki”. Postać św. Antoniego jest szczególna. Jest on sługą wcielonego Słowa Ojca. W ten sposób ukazują
go najpopularniejsze wizerunki, na których trzyma on Ewangeliarz i na nim – Dziecię Jezus. Poprzez wytrwałe głoszenie w katechezie orędzia
Dobrej Nowiny i poprzez walkę o zachowanie kultu
Eucharystii – zachęca do odnowy czci Jezusa
ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Dla współczesnych sobie i dla następnych pokoleń Antoni z
Padwy stał się wzorem świętości czerpiącej z Jezusa i Jego Najświętszej Matki poprzez wytrwałą
pracę i odwagę wzrastania dzień po dniu.
Godzina Różańcowa pragnie wzrastać w jego duchu. I my doświadczamy potrzeby zwiększenia wysiłku ewangelizacji, wzrostu i rozwijania się
przede wszystkim wewnętrznego, duchowego. Lecz dla lepszej służby Słowu Bożemu trzeba też wzrostu zewnętrznego, materialnego. Do tego potrzebne są również środki materialne. Ufamy, że Wasze modlitewne
wsparcie dopomoże jeszcze bardziej zacieśnić więzi naszej Rodziny Godziny Różańcowej i pomoże rozszerzać oddziaływanie naszych programów,
które nadajemy przez radio i Internet.
Zachęcamy więc Was do przesłania ofiar jak również do duchowej łączności z naszym franciszkańskim apostolatem. Wasza ofiara, zarówno duchowa jak i materialna, będzie dzieleniem się Bożym błogosławieństwem
z innymi i udziałem w przybliżaniu innym ludziom Miłosiernego Chrystusa i Jego Ewangelii.
Z wdzięczności za każdą waszą ofiarę Franciszkanie będą modlić się
za Was i w polecanych przez Was intencjach. W każdy wtorek nowenny
oraz w samą Uroczystość św. Antoniego będzie odprawiona przez franciszkanów Msza św. i zanoszone będą modlitwy za wstawiennictwem Świętego z Padwy.

Niech św. Antoni przytuli Was do serca tak jak tulił Dzieciątko Jezus
i niech w swej miłości pomoże Wam i Waszym bliskim we wszystkich potrzebach.
Niech Bóg Miłosierny Wam błogosławi za hojność Waszego serca.
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