Z różańcem w ręku przed Najświętszym Sakramentem

PŁOMIEŃ
Z
OGNISKA BOŻEGO POKOJU

Panie Jezu! Przynosimy Ci za przyczyną Matki Najświętszej wszystkie nasze problemy, osoby, sprawy, ale
nade wszystko właśnie tę miłość w sercach matek i ojców, nauczycieli i wychowawców, aby poprzez nich
Twoja miłość ogarniała serca dzieci i młodzieży, aby wyrosło nowych ludzi plemię. Przynosimy Ojczyznę
naszą. Prosimy o wzajemną miłość w ramach tej wielkiej rodziny, jaką jesteśmy jako naród. Chcemy prosić za
Ojca Świętego, biskupów, kapłanów. Chcemy prosić za nasze miasto, za nasze ognisko, za wszystkich, którzy
nas proszą o modlitwę, którzy nam pomagają duchowo i materialnie. I aby ten PŁOMIEŃ ADORACJI tutaj
potężniał. Prosimy o trzeźwość, o Duchową Adopcję...
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Tajemnica Pierwsza – Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Drogie dzieci dziś wzywam was do rozmiłowania się w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza. Panie Jezu
Zmartwychwstały Ty jesteś tu obecny pośród nas i Ty udzielasz nam pokoju. Tak jak po Zmartwychwstaniu
obdarowałeś pokojem, tak zawsze, gdy zbliżamy się do Ciebie obdarowujesz nas pokojem. Bardzo
potrzebujemy pokoju serca, pokoju z Bogiem, pokoju z ludźmi.
Tajemnica Druga – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Panie Jezu Ty mówisz nam: Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Jan Paweł II wołał:
Otwórzcie drzwi Chrystusowi. W Tobie jest sens naszego życia. Ty jesteś Drogą, Prawdą i Życiem. Ty
wiedziesz nas do nieba. Chcemy trwać w Kościele Twoim. Dziękujemy, że dzisiaj nas posiliłeś Twoim
Przenajświętszym Ciałem i Krwią i słowem Twoim. Dajesz nam zadatek życia wiecznego. Dzisiaj młodzież i
dzieci często nie mają tej podstawowej informacji, że jest życie wieczne, że Ty jesteś, że jest Bóg w Trójcy
Jedyny, że człowiek ma duszę nieśmiertelną. To wielkie zubożenie. Świat materialny na pierwszym miejscu,
przesłonił i zdusił ducha. O przebudzenie, o tęsknotę za niebem wołamy.
Trzecia Tajemnica – Zesłanie Ducha Świętego
Modlący się Wieczernik. Apostołowie wraz z Maryja, Twoją Matką Panie Jezu, z niewiastami i uczniami modlą
się o Zesłanie Ducha Świętego. Tak ważne modlić się na tym samym miejscu, we wspólnocie: gdzie dwaj lub
trzej zgodnie, o co prosić będą, użyczy im Ojciec mój. Przez adorację też tworzymy Wieczernik. Twoja Matka
mówi nam w ten sposób o adoracji. Adorujcie Go drogie dzieci w waszych parafiach, a będziecie zjednoczeni z
całym światem. Gdy my tu adorujemy, to wchodzimy w jedność z całym światem. Ty Panie Jezu modliłeś się
na Ostatniej Wieczerzy: Ojcze spraw, aby byli jedno, jak my jedno stanowimy. Ty we mnie, a ja w Tobie. Oby
się tak zespolili, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał. Dzisiaj tak bardzo rodzina zniszczona, tak bardzo ludzie
czują osamotnienie, brakuje głębszych więzi. Brak zaufania człowieka do człowieka. I Ty czekasz na nas Panie
Jezu.
Tu jesteśmy razem i tu doświadczamy teraz właśnie modlącego się Wieczernika. Tu przy Tobie jesteśmy
bezpieczni, tu czujemy Twoją miłość i tu mamy wzajemną miłość do siebie, wzajemne zaufanie, tu czujemy się
Kościołem Świętym, wspólnotą Twoją. Twoja Matka mówi nam dalej: Jezus stanie się dla was przyjacielem i
nie będziecie mówić o Nim jak o kimś ledwie poznanym. Ty jesteś naszym przyjacielem. Jesteśmy przy Tobie,
z Tobą, a Ty w Komunii Świętej przyszedłeś do nas i udzieliłeś nam Ducha Świętego.
Czwarta Tajemnica – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
Matko Najświętsza widzący mówią o Tobie, że jesteś cała światłem, miłością, pięknem, dobrocią. Ty pragniesz
nieba dla nas. Ty sama jesteś wypełniona niebem i pragniesz dla nas nieba. W tym samym orędziu mówisz nam
o tym zjednoczeniu tutaj z Jezusem: Zjednoczenie z Nim, z Jezusem będzie dla was radością i staniecie się
świadkami Jezusowej miłości, jaką On ma dla każdego stworzenia. Jezu wypełniaj nas Twoją miłością.
Zabieraj to, co nasze, a daj nam to co Twoje. Daj nam Twoje serce. Ty sam w tej Konsekrowanej Hostii,
w Komunii Świętej, gdy do nas przychodzisz, zajmij miejsce naszego serca, aby Twoje serce w nas biło.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Oto Matka Twoja (J 19,27)
17 marca - sobota
godz. 15 - Godzina Miłosierdzia Bożego
Msza Święta z nauką rekolekcyjną
film Matka Boża z Guadalupe cz. I

18 marca IV Niedziela Wielkiego Postu
godz. 15 - Godzina Miłosierdzia Bożego
Msza Święta z nauką rekolekcyjną
film Matka Boża z Guadalupe cz. II

19 marca - poniedziałek
Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP
godz. 15 - Godzina Miłosierdzia Bożego
Msza Święta z nauką rekolekcyjną
film Święty Józef cz. I

20 marca - wtorek
godz. 15 - Godzina Miłosierdzia Bożego
Msza Święta z nauką rekolekcyjną
film Święty Józef cz. II

Temat rekolekcji: "Prawdziwie jestem twą miłosierną Matką"
Wiedz z niewzruszoną pewnością, mój najdroższy, najmniejszy i najmłodszy synu, że jestem
doskonałą i zawsze Dziewicą, Świętą Maryją, Matką Boga prawdy, przez którego wszytko żyje, Pana
wszystkich rzeczy, jakie są wokół nas, Pana nieba i ziemi. Bardzo gorąco pragnę, aby w tym miejscu
wzniesiono dla mnie mały dom, w którym Go ukażę, wywyższę i sprawię, że się objawi. Dam Go
ludowi w mojej całej osobistej miłości, w moim współczuciu, w mojej pomocy, w mojej obronie:
ponieważ prawdziwie jestem twą miłosierną Matką, twoją i wszystkich ludzi, którzy żyją razem w tym
kraju, i wszystkich innych ludzi, różnych przodków, moich umiłowanych, którzy Mnie kochają, tych,
którzy Mnie szukają, tych, którzy Mi ufają. Tu wysłucham ich łkania, ich narzekań, i uzdrowię ich
z ich smutku, ciężkich doświadczeń i cierpień.
/Słowa Matki Bożej w Guadalupe do Juana Diego/

Piąta Tajemnica – Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową nieba i ziemi
Matko Najświętsza, Ty dalej mówisz w tym orędziu: Drogie dzieci, kiedy adorujecie Jezusa jesteście również
blisko mnie. Ty Matka chcesz być blisko swoich dzieci, chcesz być z dziećmi, chcesz nas ochraniać płaszczem
swej opieki, prowadzić za rękę, być z nami, podczas Adoracji, podczas Mszy Świętej, gdy modlimy się na
różańcu, Ty jesteś z nami. I my dzieci bardzo potrzebujemy, żeby być przy Tobie, żeby mieć nieustanną więź
z Tobą. Ty nas tak bardzo kochasz i my pragniemy Ciebie kochać. I o Tę miłość dla nas i dla wszystkich na
świecie modlimy się.

Po przeżytej w lutym pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej w Guadalupe serdecznie zapraszam
na rekolekcje podczas, których pragniemy otworzyć serca na to niezwykłe Objawienie i Orędzie
miłosiernej Matki.
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

