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

„Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki”. (J 11,26) 
Zbliża się listopad. Zamierająca na zimę przyroda przypomina nam, że także życie ludz-

kie na ziemi się kończy. Wsłuchajmy się w słowa św. Jana Chrzciciela: „Nawróćcie się, bo 
bliskie jest królestwo niebieskie” (Mt 3,2). Nie odkładajmy nawrócenia oraz spełniania do-
brych uczynków, gdyż nie znamy „dnia ani godziny”, kiedy sami będziemy musieli odejść z 
tego świata.  

Wiemy, że życie ludzkie nie kończy się wraz ze śmiercią. Jak po zimie nadchodzi wio-
sna, tak po śmierci nadejdzie zmartwychwstanie umarłych. Żyje-
my dla wiecznego życia, dla „wiecznej wiosny” i jako chrześcija-
nie już tu i teraz winniśmy wspierać się nawzajem w drodze do 
świętości i zbawienia. 

Zbliżający się listopad - miesiąc pamięci i modlitw za 
Zmarłych - rozpoczyna się Uroczystością Wszystkich Świę-
tych, po której następuje Dzień Zaduszny.  Obchody te przypo-
minają nam, że i my jesteśmy powołani do świętości oraz modlitwą swoją mamy ogarniać 
wszystkich Zmarłych, 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… 

Prosimy Was niech w listopadowe dni połączy nas 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. 

Zachęcamy Was, drodzy Przyjaciele i Dobrodzieje, do modlitwy za naszych ukochanych 
zmarłych. Podobnie jak w poprzednich latach, codziennie przez cały listopad, za wszyst-
kich zmarłych i we wszystkich intencjach nadesłanych do Godziny Różańcowej będzie 
sprawowana przez franciszkanów MSZA ŚWIĘTA. Każdego dnia Franciszkanie będą 
odprawiać także NABOŻEŃSTWO WYPOMINKOWE za Zmarłych, których imiona 
przyślecie na załączonej kartce. W ten sposób wyprosicie wiele łask dla ukochanych bli-
skich, którzy odeszli do wieczności przed nami. 

Przy okazji prosimy Was o OFIARĘ, która pomoże franciszkanom kontynuować 
ewangelizację i dzielić się słowami Bożej miłości i dobroci, nadziei i pokoju z ludźmi 
dzisiejszego świata. 

Niech Maryja, Królowa Nieba i Ziemi, wspomoże Was w modli-

twach za ukochanych zmarłych i wyjedna im szybkie wejście do 

chwały wiecznej. Niech wyprosi potrzebne dla nas wszystkich łaski.  

Niech Bóg wzbudzi w Was pragnienie nieba i świętości i niech 

wynagrodzi wszelkie dobro, każdy dobry uczynek, jaki dokonujecie 

dla swoich bliźnich – żyjących i zmarłych.  
Serdecznie Was pozdrawiamy i czekamy na odpowiedź. 

Z modlitwą i wdzięcznością,  

Br. Daniel Geary, OFM Conv.                             

Br Daniel Geary ze wspólnotą Godziny Różańcowej  
i Towarzystwem Przyjaciół św. Antoniego 

2021 Msze święte i Nabożeństwa wypominkowe 
Godzina Różańcowa Ojca Justyna 

12290 Folly Quarter Rd •  Ellicott City, MD 21042 
_______________________________________________ 


