Wielka Nowenna Fatimska
Zapraszamy każdego 13. dnia miesiąca (maj – październik)
Temat tego roku: Nie żyjemy dla siebie – wynagradzanie za grzechy świata
godz. 18:00 – Różaniec, Msza św., procesja (prosimy o przyniesienie świec)
Zapraszamy w piątek 25 maja 2012 r.
na Dzień Orędzi Królowej Pokoju. Modlimy się O POKÓJ W SERCU,
Z BOGIEM I LUDŹMI
18:00 – Różaniec
19:00 – Msza Święta
Duchowa Adopcja
Przyrzeczenie Trzeźwości
•
•
•

PŁOMIEŃ
Z
OGNISKA BOŻEGO POKOJU
ŁÓDŹ DNIA 25 KWIETNIA 2012

Głosić Słowo Życia

nie piję alkoholu
nie kupuję alkoholu
nie częstuję alkoholem

Modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała
26/27 maja 2012 r.
Czuwanie modlitewne przed Zesłaniem Ducha Świętego
Z Matką Bożą z Wieczernika będziemy w tę noc trwać na wspólnej modlitwie
Sobota: godz. 20:30 – rozpoczęcie i nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
godz. 21:00 – Apel Jasnogórski i Msza św. z Wigilii Zesłania Ducha Świętego, a następnie
w ramach czuwania: modlitwa o wylanie darów Ducha Świętego, Różaniec, konferencja,
modlitwa wstawiennicza, Eucharystia z niedzieli Zesłania Ducha Świętego po północy.

WAKACJE
Podczas wakacji w naszym Ognisku Bożego Pokoju
w Suchcicach będzie trwał nieustanny WIECZERNIK
Będzie to czas modlitwy połączonej z życiem wspólnym
według 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.

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

Duchu Święty, przychodź i zbudź wszystkich
ochrzczonych! Pobudź uśpionych, podnieś pobitych,
sparaliżowanych — abyśmy ożyli i głosili Słowo
Życia.
Duchu Święty, przyjdź z Twoim tchnieniem. Może
nasi bracia i siostry w człowieczeństwie,
w chrześcijaństwie już dawno nie słyszeli słów
życia. Oby jak najwięcej w naszych rozmowach
było odwoływania się do Pisma Świętego — Słowa
Życia. Duchu Święty, przyjdź z darem
przepowiadania Słowa Bożego. „Idźcie i głoście
w świątyni ludowi wszystkie słowa tego życia!
Usłyszawszy to weszli o świcie do świątyni
i nauczali” (Dz 5, 20-21). Duchu Święty, przychodź
do nas z darem Słowa Życia, abyśmy my sami żyli
Słowem Bożym.
Dość już wpływów słów tego świata, często
przeciwnych Słowu Życia! Dość słów niszczących
w naszym życiu, rodzinach. Dość słów śmierci
w mediach. Najwyższy czas, aby Słowo Boże było
głoszone potężnie wszędzie. Duchu Święty,
przychodź z darem umiejętności, odwagi, światła,
przenikliwości, abyśmy żyli Słowem Bożym
i głosili je. By było jak najwięcej odwoływania się
do Ewangelii. Apostołowie głosili Twoją Ewangelię
— Słowo Życia — i to już wcześnie, o świcie.
Dzisiaj mamy Internet, ludzie robią rozmaite wpisy
na różnych portalach. Może i pośród nas Duch
Święty wzbudzi dar wpisywania na portalach, gdzie
jest możliwość pisania, słów pod Jego
natchnieniem. Tam nieraz wpisują tyle słów
ciemności, a my śpimy. Światło. Panie, Ty jesteś
światłością mej duszy, niech ciemność ma nie
przemawia do mnie już. Daj mi moc Twej miłości,
Twego światła. Ono jest potrzebne, aby właśnie
i tam zacząć wpisywać słowa życia. Bo ludzie
muszą wyjść z ciemności! Pan Zmartwychwstały
przynosi światło, pokój, a my mamy być solą ziemi,
światłem świata. Panie Jezu, posyłaj Ducha
Świętego! Tchnij Ducha Świętego na nas.

Rozdawaj różne dary umiejętności, bo przecież nie
wiemy,
skąd
ten
szum
pochodzi
i dokąd idzie.
Duch
tchnie
kędy
chce,
a więc także
w tym miejscu,
gdzie Ciebie
adorujemy.
Ty,
Panie,
wszystkim
udzielaj
Ducha
Świętego
i różnych darów umiejętności, tak by nastąpiło
również i to zaangażowanie poprzez Internet —
głoszenie Słowa Życia.
Panie Zmartwychwstały, Ty pokonałeś grób
i wyszedłeś na świat, aby ten świat przemierzać.
Jesteś tu obecny w tej konsekrowanej Hostii.
Wyciągnij swoją potężną Prawicę nad wszystkimi,
którzy Ciebie tu odwiedzają, i buduj tutaj wspólnotę
swoich uczniów, którzy będą żyć Słowem Życia,
głosić je nie tylko ustami, ale i także właśnie przez te
środki techniczne, możliwość, jaką daje nam
Internet.
Gdy apostołowie byli zgromadzeni w Wieczerniku,
drzwi były zamknięte. Ty się tym nie przejąłeś.
Stanąłeś pośród nich mimo drzwi zamkniętych.
Wcześniej wyszedłeś z grobu, mimo że były straże,
grób opieczętowany. Ty działasz, przenikasz
struktury.
Bądź
uwielbiony,
Panie
Zmartwychwstały!
Matko Kościoła, Matko Boża z Wieczernika,
Królowo Polski, Królowo Pokoju, jesteś w swoim
Kościele. Chcemy dziś wołać o Twoją pomoc. Bądź
z nami, wypraszaj nam wszystkie potrzebne łaski.
Dotykaj naszych serc, by one otwierały się na Słowo
Boże, byśmy byli ludźmi Słowa Życia i głosili
światu Słowo Życia.
Panie Jezu, błogosław nam, dotykaj naszych głów,
serc. Niech to błogosławieństwo da nam prawdziwą
wiarę, wypełni nas światłem, tchnieniem Ducha
Świętego, byśmy naprawdę zobaczyli Ciebie na
naszych drogach, doświadczyli Twojej obecności,
całkowicie Ci zaufali i zawierzyli, abyś mógł czynić
cuda.
(Rozważania ojca Eugeniusza)

