Jasełka 2012
W dniu 7 stycznia 2012 r. byłam wraz z moim mężem oraz zięciem
na jasełkach wystawianych w Ognisku Bożego Pokoju. Nasza
wnuczka występowała w nich jako aniołek. Dzieci, biorące
udział w jasełkach, były w różnym wieku. Odpowiedzialnie
i z zaangażowaniem przygotowały się do swoich ról. Mali aktorzy
wdzięcznie wcielali się w postacie Maryi, św. Józefa, pastuszków,
aniołków, Trzech Króli. W dużej sali przygotowano piękną
dekorację. Przy akompaniamencie fletu i klarnetu śpiewaliśmy
kolędy. Panowała cudowna religijna i zarazem rodzinna atmosfera.
W przerwie dzieci otrzymały słodycze, a na zakończenie prezenty. Ogromną pracę w przygotowanie jasełek
włożyły Gabrysia i Małgosia. Najważniejszym jednak dla mnie i bardzo wzruszającym było błogosławieństwo
w kaplicy dzieci z rodzicami i dziadkami udzielane Najświętszym Sakramentem przez ojca Eugeniusza.
Nigdzie przedtem nie widziałam tej wspaniałej formy błogosławieństwa. Dziękuję Bogu, że odnalazłam
Ognisko i poznałam tylu uduchowionych ludzi, którzy sobie pomagają oraz takiego kapłana z ogromną
charyzmą. /Wanda/

ZAPRASZAMY
25 lutego (sobota) Dzień Orędzi Królowej Pokoju
Modlimy się O POKÓJ W SERCU, Z BOGIEM I LUDŹMI.
17:00 - Różaniec
18:00 – Msza Święta
Duchowa Adopcja, Przyrzeczenie Trzeźwości, Modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała
Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji
Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci, wiedziony
pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, (Ja..........) postanawiam mocno
i przyrzekam, że od dnia.........biorę w duchową adopcję jedno dziecko, którego imię jedynie
Bogu jest wiadome, aby przez 9 miesięcy, każdego dnia, modlić się o uratowanie jego życia
oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Postanawiam:
- odmówić codzienną modlitwę w intencji nienarodzonego
- codziennie odmówić jedną tajemnicę różańca

PŁOMIEŃ
Z
OGNISKA BOŻEGO POKOJU
ŁÓDŹ DNIA 25 STYCZNIA 2012

ADORACJA EUCHARYSTYCZNA
W naszej kaplicy Królowej Pokoju w dzień i w nocy, trwa w ciszy nieustanna adoracja
Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
Wiedz o tym, córko moja, że jeżeli dążysz do
doskonałości, wiele dusz uświęcisz, a jeżelibyś
nie dążyła do świętości, tym samym wiele by dusz
pozostało niedoskonałymi. Wiedz o tym, że, ich
doskonałość od Twojej doskonałości zależeć
będzie i większa część odpowiedzialności ich na
ciebie spadnie. - I powiedział mi: Nie lękaj się,
dziecię moje, ale bądź wierna tylko mojej łasce...
Dzienniczek siostry Faustyny nr 1165

SERDECZNIE

ZAPRASZAMY

DZIECI

DO OGNISKA BOŻEGO POKOJU
CZEKAMY NA WAS CODZIENNIE

Przyrzeczenie trzeźwości
...Pragnę żyć w przyjaźni z Tobą Boże, pod opieką Matki Najświętszej, wspierany(a) obroną Św. Michała
Archanioła oraz wstawiennictwem świętych i aniołów.
Dlatego dziś ……………… wyrzekam się wszelkich napojów alkoholowych i podejmuję życie w trzeźwości.
Mocno postanawiam i przyrzekam, że od tego momentu:
• nie piję alkoholu,
• nie kupuję alkoholu,
• nie częstuję alkoholem
oraz codziennie modlę się o trzeźwość moją i innych poprzez jedną tajemnicę różańca
albo Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Przyrzeczenie to składam w matczyne dłonie Matki Bożej Królowej Polski i Królowej Pokoju na okres ……
Wszystkich Was tu zebranych proszę o modlitwę w mojej intencji.
Składam z serca płynące "Bóg zapłać!" Wszystkim adorującym i posługującym
w Ognisku Bożego Pokoju i zapraszam kolejne osoby pragnące włączyć się
w życie naszej Wspólnoty.

Ognisko Bożego Pokoju w Łodzi, ul. Gdańska 85 tel. 42 636-30-77 i Suchcicach nr 5, 07-407 Czerwin
www.ogniskobozegopokoju.pl E-mail: ogniskobozegopokoju@gmail.com

OD 29 STYCZNIA (NIEDZIELA)
DO 12 LUTEGO (NIEDZIELA)
W GODZ. 10.00 - 18.00
BĘDZIEMY SIĘ CIESZYĆ, GDY DZIECI PRZYJDĄ Z KIMŚ Z RODZINY,
A NAWET Z CAŁĄ RODZINĄ

Dzieci potrzebujące pomocy zapraszamy w tych samych dniach
do naszego Modlitewnego Pogotowia Ratunkowego.

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.ogniskobozegopokoju.pl,
gdzie można się dowiedzieć o działalności i celach Ogniska a także odsłuchać rekolekcje i kazania.
Rekolekcje i kazania można też otrzymać w Ognisku na płytkach CD i MP3

