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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. Zapewniamy Was, że daleko
ważniejsza od świeczki czy wieńca na grobie jest PAMIĘĆ O DROGICH ZMARŁYCH, która
owocuje w MODLITWIE i OFIERZE MSZY ŚWIĘTEJ. 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 nas wszystkich opiece Boga.
Pełna chwały jest Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Do momentu, do
którego nagle nie umiera ktoś nam bliski, Uroczystość ta nie jest taka ważna, jak święto Bożego
Narodzenia czy Wielkanoc. Lecz kiedy odchodzi ktoś bliski, dzień ten staje się dniem, w którym całym sercem chcemy być z bliskimi, których już
nie ma, i których zobaczymy dopiero w przyszłości. Ożywia to naszą wiarę. Modlimy się za naszych bliskich, których już nie ma i za tych za których nikt się nie modli.
Uroczystość Wszystkich Świętych odbieramy również bardziej przez
pryzmat wszystkich Świętych w niebie, i naszej łączności z Nimi albo Ich
z nami. Natomiast Dzień Zaduszny jest dniem modlitwy za zmarłych bliższych i dalszych. Ten dzień to przede wszystkim okazja do tego, aby
wejść z nimi w nowy dialog, podziękować im jeszcze raz i przeżyć tę
świadomość, że się kiedyś spotkamy w Domu Ojca. Wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmarłych - Dzień Zaduszny - jest przypomnieniem,
tak, jak Kościół śpiewa w ten dzień w prefacji, że życie Twoich wiernych
o Panie zmienia się, ale się nie kończy. Jest to przypomnienie, że nasze
życie przemija, ale i przypomnienie, że trzeba dążyć do świętości życia.
Odwiedzajmy groby naszych najbliższych, ale nie zapominajmy o
tym, że najważniejsza jest modlitwa.
Przez cały miesiąc listopad, we Mszach Świętych i nabożeństwach
wypominkowych za tych, którzy poprzedzili już nas w pielgrzymce do Domu Ojca, Franciszkanie polecać będą miłosierdziu Bożemu wszystkich Zmarłych, których imiona przyślecie do Godziny Różańcowej na załączonej 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, którzy zasnęli w Panu. Może czekają na Waszą modlitwę? Jeśli wyprosicie 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 błagamy 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.
O. Marcel ze wspólnotą Godziny Różańcowej

PS. Jako podziękowanie za udział w wypominkach wyślemy ci krótką Koronkę za dusze zmarłych i inne modlitwy w ich intencjach.

