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Istota charyzmatu Zgromadzenia Braci Pocieszycieli z Getsemani wypływa
z woli samego Jezusa Chrystusa, który w chwili konania w Getsemani pragnął,
aby z nim pozostać i trwać na modlitwie. Idąc za przykładem Maryi - Bolesnej
Pocieszycielki włączamy swoje cierpienia w ofiarę Jezusa wypraszając
grzesznikom łaskę zbawienia. Prosimy o łaskę nawrócenia i pojednania
z Bogiem, uwzględniając godzinę ich konania i przejścia do domu Ojca. Każdego
dnia w godzinnym czuwaniu na adoracji uczymy się pocieszać, przepraszać
i wynagradzać Jezusowi za grzechy swoje, Kościoła i umierających.
Wszystkich drogich przyjaciół i dobroczyńców włączamy w życie, prace
i duchowe dobra naszego Zgromadzenia.
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Składamy Wam serdeczne „Bóg zapłać” za wszelką pomoc modlitewną
i materialną przekazaną na potrzeby naszej rodziny zakonnej i dzieł, jakie
podejmujemy. Wyrazem naszej wdzięczności jest dar codziennej modlitwy
w waszej intencji i przez was polecanych.
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