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Drodzy Przyjaciele i Dobrodzieje Godziny Różańcowej!
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

„Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”. (J 11,26)
Rozpoczynająca się jesień daje nam poczucie przemijania. Zmiany w przyrodzie sprzyjają
zadumie człowieka nad własnym życiem, które raz począwszy się, przechodzi poprzez fazy rozwoju, rozkwitu i powolnego umierania. Sceneria przemijania przywołuje też w serdecznej pamięci tych, którzy - dopełniwszy swoich dni na ziemi - już od nas odeszli: jedni przedwcześnie, inni
w późnej jesieni życia. Zwykle są to osoby najbliższe: ojciec, matka, babcia, dziadek, ukochane
dziecko, brat, siostra, przyjaciel, …
Należąc do Chrystusa, w zadumie nad sobą nie lękamy się własnego
przemijania: wiemy bowiem, że to życie, które dla innych jest celem samym
w sobie, dla nas jest drogą do domu Ojca. Kiedy zaś, dzięki Chrystusowi,
spoczniemy i dopełnimy się w Bogu, nie zaznamy już powtórnej śmierci,
lecz na wieki razem przebywać będziemy zjednoczeni z Bogiem.
Zbliżający się listopad - miesiąc pamięci i modlitw za Zmarłych rozpoczyna się Uroczystością Wszystkich Świętych, po której następuje
Dzień Zaduszny. Obchody te przypominają nam, że i my jesteśmy powołani do świętości oraz modlitwą swoją mamy ogarniać wszystkich Zmarłych:
zwłaszcza tych, którym w szczególny sposób jesteśmy dłużni pamięć modlitewną.
Połączy nas w tych dniach wspólna modlitwa, MODLITWA WYPOMINKOWA o wieczność dla Zmarłych: 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.
Jako jedna rodzina obejmijmy modlitwą zarówno naszych bliskich zmarłych, jak i również tych, o których nikt nie pamięta. Ufamy, że dobry Bóg zrozumie nasze prośby i da więcej, niż potrafimy wypowiedzieć.
Zachęcamy Was, Drodzy Przyjaciele i Dobrodzieje, do wspólnej modlitwy za naszych drogich zmarłych. Podobnie jak w poprzednich latach, codziennie przez cały listopad, za wszystkich zmarłych i we wszystkich 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 90 roku swojego istnienia. Służąc Bogu właśnie w ten sposób, prowadzimy do Niego wiele zagubionych dusz, na które On wyczekuje z radością.
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.
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