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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! 

Powoli zbliżamy się do listopada, miesiąca pamięci o Zmarłych. Ponieważ każdy z nas będzie 
musiał przejść przez bramę śmierci, warto popaść w zadumę nad celem ziemskiego pielgrzymo-
wania, byśmy ukierunkowani na Chrystusa, który powiedział o sobie, że jest Drogą, Prawdą i Ży-
ciem (por. J 14,6), nie zbłądzili. 

Wierzymy w świętych obcowanie i rozradowani jednością z wielką rodziną świętych, szcze-
gólnie w dzień Zaduszny i przez cały miesiąc listopad będziemy wspominać wszystkich wiernych 
zmarłych. Liturgia z drugiego listopada i pobożny zwyczaj nawiedzania cmentarzy przypominają 
nam, że chrześcijańska śmierć jest częścią tej drogi upodabniania się do Boga i nastąpi jej 
koniec, kiedy Bóg stanie się wszystkim we wszystkich.  

Drodzy Przyjaciele, wieczność „nie jest ciągiem następujących po sobie dni kalendarzowych, 
ale czymś, co przypomina moment ostatecznego zaspokojenia, w którym pełnia obejmuje nas, a 
my obejmujemy pełnię” (Spe salvi, 12).  

W listopadowe dni przyjdą wspomnienia o 
tych, którzy już od nas odeszli. Przywołamy w 
pamięci ich oblicza, ich postawy, gesty. Nie 
wszyscy możemy nawiedzić groby drogich 
sobie osób. Jakkolwiek by było w Waszym 
przypadku, zapewniam Was, że daleko waż-
niejsza od świeczki czy wieńca na grobie jest 
PAMIĘĆ O DROGICH ZMARŁYCH, która 
owocuje W MODLITWIE i OFIERZE MSZY 
ŚWIĘTEJ. Pismo święte mówi: 
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni mi-
łosierdzia dostąpią”(Mt 5,7). A jednym z 
pierwszych uczynków miłosierdzia jest mo-
dlitwa za zmarłych! 

Przez cały miesiąc listopad, we Mszach Świętych i nabożeństwach wypominkowych za 
Zmarłych, przez wstawiennictwo Matki Bożej, Franciszkanie polecać będą miłosierdziu Bo-
żemu wszystkich Zmarłych, których imiona przyślecie do Godziny Różańcowej na załączo-
nej kartce. Prosimy skorzystajcie z tej okazji.  

     Modlitwa za zmarłych, jest naszym obowiązkiem. Tradycja Kościoła zawsze 
zaprasza nas do takiej modlitwy. Jest to najlepsza pomoc duchowa, jaką możemy 
podarować ich duszom. Pomyślcie o swoich ukochanych Zmarłych: rodzicach, 
rodzeństwie, współmałżonku, dzieciach, przyjaciołach… i wielu innych, któ-
rzy zasnęli w Panu. Może czekają na Waszą modlitwę? Jeśli wyprosi-
cie im niebo, nadmiar Waszych modlitw w ich intencji przejdzie na korzyść innych 
potrzebujących dusz. Żadna modlitwa nie będzie zmarnowana. Pamiętajcie, że 
każdy zmarły, któremu pomożecie dostać się do nieba, może stać się magnesem 

przyciągającym 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. 
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