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„Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki” (J 11,26) 
Drodzy Przyjaciele i Dobrodzieje Godziny Różańcowej! 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus! 

W pierwsze dni listopada po raz kolejny w naszym życiu staniemy pełni zadumy nad mogiła-
mi. Znów nasze cmentarze ożyją blaskiem świateł, „zakwitną” wieloma bukietami kwiatów. 
Przyjdą wspomnienia o tych, którzy już od nas odeszli. Przywołamy w pamięci ich oblicza, ich 
postawy, gesty. Zwykle są to osoby najbliższe: ojciec, matka, ukochane dziecko, brat, sio-
stra... Połączy nas w tych dniach wspólna modlitwa, modlitwa wypominkowa o wieczność dla 
nich: wieczność radosną, szczęśliwą - razem z Tym, Który ich wezwał do Siebie. Popłynie wielka 
prośba do nieba przeniknięta nadzieją, że ich ludzkie 
słabości, grzechy pokona Boże miłosierdzie. 

Trwajmy razem w modlitewnym duchu za 
wszystkich zmarłych. To nasz chrześcijański uczy-
nek miłosierdzia względem tych, którzy już są po dru-
giej stronie życia. Jako jedna rodzina obejmijmy mo-
dlitwą zarówno naszych bliskich zmarłych, jaki i rów-
nież tych, o których nikt nie pamięta, których grobów 
nie znajdziemy, którzy po ludzku zostali „prze-
kreśleni”. Do końca nie wiemy, czy w konkretnym 
przypadku jest to modlitwa o darowanie ich ziemskich 
win, czy modlitwa ku ich chwale, bo już osiągnęli ra-
dość nieba. Ufamy, że dobry Bóg zrozumie nasze 
prośby i da więcej, niż potrafimy wypowiedzieć.  

Na cmentarzach, w kościołach, kaplicach i naszych domach zapłoną świece – znak pamięci o 
zmarłych potrzebujących naszej pomocy.  

Każdego dnia listopada połączeni duchowo z Wami Ojcowie Franciszkanie będą o nich rów-
nież pamiętać i polecać ich miłości Boga. Płomień świecy będzie głębokim wyrazem naszej wia-
ry i pamięci o zmarłych. Niech Zmartwychwstały Chrystus doprowadzi ich do życia wiecznego w 
szczęśliwości nieba!  

Ojcowie Franciszkanie przez cały miesiąc listopad, codziennie ofiarując Mszę Świętą i 
nabożeństwo wypominkowe za Zmarłych, przez wstawiennictwo Matki Bożej, polecać będą 

miłosierdziu Bożemu wszystkich Zmarłych, których imiona nam przyślecie na 
załączonej kartce. Prosimy skorzystajcie z tej okazji.  
     Modlitwa za zmarłych, jest naszym obowiązkiem. Tradycja Kościoła zawsze 
zaprasza nas do modlitwy za zmarłych. Jest to najlepsza pomoc duchowa, jaką mo-
żemy podarować ich duszom. Pomyślcie o swoich ukochanych zmarłych: rodzi-
cach, rodzeństwie, współmałżonku, dzieciach, przyjaciołach… i wielu innych, 
którzy zasnęli w Panu. Może czekają na Waszą modlitwę? Jeśli wy-
prosicie im niebo, nadmiar Waszych modlitw w ich intencji przejdzie na korzyść 
innych potrzebujących dusz. Żadna modlitwa nie będzie zmarnowana. Pamiętaj-

cie, że każdy zmarły, któremu pomożecie dostać się do nieba, może stać się magnesem przycią-
gającym każdego z Was. 

Ofiara, jaką zechcecie przy tej okazji złożyć, pomnoży Wasz skarb w niebie, bo przyczyni się 
do dobrego dzieła: do ewangelizacji na falach radiowych i poprzez Internet. Jest to także Wasze 
dzieło, bo istnieje ono i rozwija się dzięki Waszym ofiarom i modlitwie. Dlatego, prosimy i bła-
gamy o ofiarne serce, byśmy mogli dalej służyć ludziom XXI wieku, duchowo prowadząc ich do 
Boga i do niebieskiej Ojczyzny, w której mamy wspólnie na wieki zamieszkać. 

Niech Bóg, który powołał Was do świętości, hojnie Wam wynagrodzi. 
Oddany Wam,   

                               O. Marcel Sokalski , OFM Conv. 
                                    O. Marcel ze wspólnotą Godziny Różańcowej 
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