Nowenna do Miłosierdzia Bożego, którą mi kazał Jezus napisać i odprawiać przed świętem
Miłosierdzia. Rozpoczyna się w Wielki Piątek. Pragnę, abyś przez te dziewięć dni sprowadzała dusze do zdroju
Mojego miłosierdzia, by zaczerpnęły siły i ochłody, i wszelkiej łaski, jakiej potrzebują na trudy życia,
a szczególnie w śmierci godzinie. W każdym dniu przyprowadzisz do serca Mego odmienną grupę dusz
i zanurzysz je w tym morzu miłosierdzia Mojego. A Ja te wszystkie dusze wprowadzę w dom Ojca Mojego.
Czynić to będziesz w tym życiu i przyszłym. I nie odmówię żadnej duszy niczego, którą wprowadzisz do źródła
miłosierdzia Mojego. W każdym dniu prosić będziesz Ojca Mojego przez gorzką mękę Moją o łaski dla tych
dusz. /Dzienniczek świętej siostry Faustyny nr 1209/

PŁOMIEŃ
Z
OGNISKA BOŻEGO POKOJU
ŁÓDŹ DNIA 25 MARCA 2012

Święto Bożego Miłosierdzia
W pewnej chwili usłyszałam te słowa: Córko Moja, mów światu całemu o niepojętym
(138) miłosierdziu Moim. Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką
i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu
tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze,
które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi
i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są
wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna
dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. Miłosierdzie Moje jest tak wielkie,
że przez całą wieczność nie zgłębi go żaden umysł, ani ludzki, ani anielski. Wszystko,
co istnieje, wyszło z wnętrzności miłosierdzia Mego. Każda dusza w stosunku do Mnie rozważać będzie przez
wieczność całą miłość i miłosierdzie Moje. Święto Miłosierdzia wyszło z wnętrzności (139) Moich, pragnę,
aby uroczyście obchodzone było w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Nie zazna ludzkość spokoju, dopokąd
nie zwróci się do źródła miłosierdzia Mojego. /Dzienniczek świętej siostry Faustyny nr 699/
ZAPRASZAMY na pielgrzymkę w Święto Bożego Miłosierdzia
15 kwietnia 2012 do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia Kraków - Łagiewniki Wyjazd 14 kwietnia 2012r.
o godz. 21 z Ogniska Bożego Pokoju. Koszt pielgrzymki 70 zł. Tel. 042 636-30-77 lub 720083688

10 kwietnia Msza Św. za Ojczyznę o godz. 18:30 /o godz. 18-tej różaniec/
Zapraszamy w środę 25 kwietnia
na 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
•
•
•

nie piję alkoholu,
nie kupuję alkoholu,
nie częstuję alkoholem

Modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała

On to jest Paschą naszego zbawienia.
On to w wielu wiele wycierpiał,
On to był w Ablu zabity,
w Izaaku związany,
w Jakubie ziemi obcej służący,
w Józefie sprzedany,
w Mojżeszu porzucony,
w baranku złożony na ofiarę,
w Dawidzie prześladowany,
w prorokach zelżony.
On to z Dziewicy wziął ciało,
On na krzyżu zawisł,
On w ziemi został pogrzebany,

On z martwych powstał,
On na wyżyny niebieskie wstąpił.
On to jest barankiem niemym,
On jest barankiem zabitym,
On to narodził się z Maryi, pięknej owieczki,
On to został wzięty ze stada
i na ofiarę poprowadzony,
wieczorem zabity,
a nocą pogrzebany.
Na drzewie Jego kości nie połamano,
w ziemi Jego ciało nie uległo zepsuciu.
On to sam z martwych powstał
i wskrzesił człowieka z otchłani grobu.
/Meliton, biskup Sardes w Azji Mniejszej w II wieku/

TRIDUUM PASCHALNE
WIELKI CZWARTEK - 5 kwietnia - Msza Święta Wieczerzy
Pańskiej godz. 18:30 (godz. 18:00 Różaniec)
WIELKI PIĄTEK - 6 kwietnia - Liturgia Męki Pańskiej
godz. 17:00
WIELKA SOBOTA - 7 kwietnia - Cisza Wielkiej Soboty,
Liturgia Wigilii Paschalnej z procesją rezurekcyjną

WAKACJE

Podczas wakacji w naszym Ognisku Bożego Pokoju w Suchcicach będzie
trwał nieustanny WIECZERNIK. Będzie to czas modlitwy połączonej z życiem
wspólnym wg charyzmatu Ogniska Bożego Pokoju. Nauki i homilie pomogą przyjąć dar
Bożego Pokoju oraz posługiwać się środkami nadprzyrodzonymi w budowaniu rodziny
czy w pracy wychowawczej w szkole. Ognisko Bożego Pokoju w Suchcicach płonie cały
czas i można tam przyjechać też w ciągu roku. Zapraszamy także całe rodziny z dziećmi.

godz. 20:00
NIEDZIELA ZMARTWYCHSTANIA PAŃSKIEGO
8 kwietnia - Msza Św. godz. 11:00
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY - 9 kwietnia - Msza Św. godz. 11:00

Szczegółowe informacje w Ognisku oraz pod nr. tel. 42 636-30-77

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

