
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) 
Zbliżający się listopad - miesiąc pamięci i modlitw za Zmarłych - rozpoczyna się Uroczysto-

ścią Wszystkich Świętych, po której następuje Dzień Zaduszny.  Obcho-
dy te przypominają nam, że i my jesteśmy powołani do świętości oraz mo-
dlitwą swoją mamy ogarniać wszystkich Zmarłych, którzy już od nas ode-
szli: jedni przedwcześnie, inni w późnej jesieni życia. Zazwyczaj są to oso-
by, które znaliśmy i kochaliśmy: ojciec, matka, babcia, dziadek, ukocha-
ne dziecko, brat, siostra, przyjaciel… 

Niebo – sfera przebywania Boga, aniołów i świętych – jest tym, do czego dąży każdy chrześci-
janin.  

Warto uświadomić sobie, co właściwie wyznajemy, wypowiadając w Credo słowa „wierzę w 
świętych obcowanie”. Łączność nasza z braćmi, którzy zasnęli w pokoju Chrystusowym, bynajm-
niej nie ustaje, przeciwnie, według nieustannej wiary Kościoła, umacnia się jeszcze dzięki wzajem-
nemu udzielaniu sobie dóbr duchowych. (KKK955) Duchowa łączność działa w obydwie strony: 
my, żyjący, możemy ofiarować nasze modlitwy za zmarłych, którzy przebywają w czyśćcu. 
Jednocześnie jednak ci, którzy już osiągnęli zbawienie, wstawiają się za nami, „utwierdzając 
nas w świętości”. 

Msze święte za zmarłych są jedną z form pomocy, jakiej możemy udzielić duszom znajdu-
jącym się w czyśćcu. Jak mówi Katechizm: „Kościół od początku czcił pamięć zmarłych i ofiaro-
wał im pomoce, a w szczególności Ofiarę eucharystyczną, by po oczyszczeniu mogli dojść do 
uszczęśliwiającej wizji Boga. Kościół zaleca także jałmużnę, odpusty i dzieła pokutne za zmar-
łych” (KKK 1032). 

Prosimy Was niech w listopadowe dni połączy nas wspólna modlitwa, MODLITWA WYPO-
MINKOWA 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 do modlitwy za zmarłych. Podobnie jak w ubiegłych latach, codziennie przez 
cały listopad, za wszystkich zmarłych i we wszystkich intencjach nadesłanych przez was do 
Godziny Różańcowej będzie sprawowana przez franciszkanów MSZA ŚWIĘTA i odprawiane 
będzie NABOŻEŃSTWO WYPOMINKOWE za Zmarłych, których imiona przyślecie na za-
łączonej kartce. W ten sposób wyprosicie wiele łask dla ukochanych bliskich, którzy odeszli 
do wieczności przed nami. 

Przy okazji prosimy Was o OFIARĘ, która pomoże franciszkanom kontynuować ewangeli-
zację i dzielić się słowami Bożej miłości i dobroci, nadziei i pokoju ze współczesnymi ludźmi. 

Niech Maryja, Królowa Nieba i Ziemi, wspomoże Was w modlitwach 

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 wy-

nagrodzi 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 

PS – Jeżeli pragniecie otrzymać tekst Modlitw za dusze Zmarłych to napiszcie do nas lub 
zaznaczcie na karcie zwrotnej. Na waszą prośbę chętnie wam wyślemy.  
Gdy przysyłacie swoje intencje to PAMIĘTAJCIE, aby napisać SWOJE IMIĘ, NAZWISKO i ADRES. 
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