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Drodzy Przyjaciele i Dobrodzieje Godziny Różańcowej!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Powoli zbliżamy się do listopada, miesiąca pamięci o Zmarłych. Zapewniamy Was, że daleko
ważniejsza od świeczki czy wieńca na grobie jest PAMIĘĆ O DROGICH ZMARŁYCH, która
owocuje w MODLITWIE i OFIERZE MSZY ŚWIĘTYCH. Możecie to zrobić włączając się
do WYPOMIKÓW, prowadzonych przez Godzinę Różańcową. Modlitwa za żywych i zmarłych jest jednym z siedmiu uczynków miłosierdzia co do duszy i zawierza wszystkich opiece Boga.

„Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”. (J 11,26)
W pierwsze dni listopada po raz kolejny w naszym życiu staniemy
pełni zadumy nad mogiłami, albo połączymy się z nimi duchowo. 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, siostra, przyjaciel,....
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.
Gorliwym orędownikiem takiej modlitwy był nasz założyciel - o.
Justyn Figas, który odszedł do wieczności 60 lat temu. Pragniemy, by
on towarzyszył naszym modlitwom w listopadowych dniach. Prosimy
dołączcie do Godziny Różańcowej, która wierna spuściźnie duchowej o.
Justyna, w szczególny sposób będzie się modlić za zmarłych. To nasz chrześcijański uczynek miłosierdzia względem tych, którzy już są po drugiej stronie życia.
Jako jedna rodzina obejmijmy modlitwą zarówno naszych bliskich zmarłych, jak i również tych, o których nikt nie pamięta, ponieważ oni potrzebują naszej miłości wyrażonej w
modlitwie. Do końca nie wiemy, czy w konkretnym przypadku jest to modlitwa o darowanie ich
ziemskich win, czy modlitwa ku ich chwale, bo już osiągnęli radość nieba. Ufamy, że dobry Bóg
zrozumie nasze prośby i da więcej, niż potrafimy wypowiedzieć.
Podobnie jak w poprzednich latach, codziennie przez cały listopad, za
wszystkich zmarłych i we wszystkich Waszych intencjach nadesłanych do Godziny Różańcowej będzie odprawiana przez franciszkanów MSZA ŚWIĘTA.
Franciszkanie będą ofiarowywać również NABOŻEŃSTWO WYPOMINKOWE za zmarłych, których imiona przyślecie na załączonej kartce. W ten sposób wyprosicie wiele łask dla ukochanych bliskich, którzy odeszli do wieczności przed nami.
Prosimy Was równocześnie o ofiarę, która pomoże Godzinie Różańcowej prowadzić apostolat modlitwy i duszpasterstwa w 89 roku swojego istnienia. Służąc
Bogu właśnie w ten sposób, prowadzimy do Niego wiele zagubionych dusz, na które On wyczekuje z radością. Niech Wasza „święta ofiara uwielbienia na chwałę imienia Pańskiego” (Ml 1,11)
wyjedna szczęśliwość wieczną zmarłym i błogosławieństwo Boże dla każdego z Was.
Niech Maryja, Matka Pocieszenia,
wspomoże nas w modlitwach za zmarłych i wyjedna im szybkie wejście do chwały wiecznej a nam wyjedna potrzebne dla nas łaski.
Oddany Wam,
Br. Daniel, OFM Conv.
Br. Daniel Geary, OFM Conv. ze wspólnotą Godziny Różańcowej

