Wielka Nowenna Fatimska
Zapraszamy w środę 13 czerwca 2012 r.
W Fatimie Matka Najświętsza zaprosiła nas do współpracy w dziele
zbawienia ludzi.
Nowenna to nasza modlitwa, ofiara, apostolstwo, zaproszenie do
wspólnego różańca czy nabożeństwa pierwszosobotniego; wszystko po
to, by Maryja była bardziej znana i miłowana przez ludzi na całym
świecie, by nadszedł czas tryumfu Jej Niepokalanego Serca.

Temat tego roku: Nie żyjemy dla siebie – wynagradzanie za
grzechy świata
godz. 18:00 – Różaniec, Msza św., procesja
(prosimy o przyniesienie świec)

Zapraszamy w poniedziałek 25 czerwca 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
•
•
•

nie piję alkoholu
nie kupuję alkoholu
nie częstuję alkoholem

Modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała
Duchowa Adopcja Dziecka
Poczętego jest:
– modlitwą w obronie poczętego życia
– osobistym
wypełnianiem
Jasnogórskich
Ślubów Narodu
– pomocą dla
osób
cierpiących
z powodu
grzechu aborcji

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
– moje dobrowolne postanowienia
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Wakacje w Ognisku Bożego Pokoju
Podczas wakacji w naszym Ognisku Bożego Pokoju
w Suchcicach koło Ostrołęki będzie trwał
nieustanny
Wieczernik
Królowej
Pokoju.
Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy nie mogą
pojechać z pielgrzymką do Medjugorje, ale także
tych, którzy tam byli, nawet wiele razy i nadal
chcieliby doświadczyć życia według Orędzi Matki
Bożej Królowej Pokoju, Jej opieki i prowadzenia.
Innymi słowy: pobyć w szkole Królowej Pokoju,
czy jeszcze lepiej — w Jej domu.
Zawierzam Maryi to zaproszenie, proszę Ducha
Świętego o światło i otwieram dla Ciebie
następujące Orędzie:
Drogie dzieci!
Dzisiaj również
jestem z wami
w szczególny sposób
rozważając
i przeżywając
w swoim sercu mękę
Jezusa. Dziatki,
otwórzcie swoje
serca i oddajcie mi
to, co jest w nich:
radości, smutki
i każdy nawet
najmniejszy ból, bym mogła go przekazać
Jezusowi, by On przez swą niezmierzoną miłość
rozpalił i przemienił wasze smutki w radość swego
Zmartwychwstania. Dlatego teraz, dziatki, wzywam
was, by wasze serca w szczególny sposób otworzyły
się przez modlitwę, abyście przez modlitwę stali się
przyjaciółmi Jezusa.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.
Najpierw zaskoczenie, bo orędzie wielkopostne,
a my o wakacjach. Po chwili refleksji — światło:
jak bardzo te słowa Królowej Pokoju do nas, na ten
czas, na to, co dzieje się w rodzinach, w Ojczyźnie,
w każdym z nas... Jaka podpowiedź!

Wprawdzie jest to teren nizinny, ale będziemy
wchodzić na Krizevac, aby rozważać i przeżywać jak
Maryja w sercu mękę Jezusa. Będziemy spożywać
Ciało Pańskie za nas wydane i pić Krew Jezusa za nas
wylaną, a Jezus da nam swoje życie i zwycięstwo nad
grzechem, śmiercią i szatanem. Zachęceni przez słowa
Królowej Pokoju oddamy Jej to, co mamy w sercu,
a więc „smutki i każdy nawet najmniejszy ból”, by
pokazała go Jezusowi. Będziemy tak czynić
w modlitwie różańcowej. Będziemy się modlić
sercem, „aby On swoją niezmierzoną miłością rozpalił
i przemienił nasze smutki w radość swego
Zmartwychwstania”.
Te słowa Królowej Pokoju bardzo dotykają
charyzmatu naszego Ogniska Bożego Pokoju.
W Ognisku najważniejszy jest ogień. „Przyszedłem
ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, aby on
już zapłonął” — mówi Pan Jezus w Ewangelii św.
Łukasza (12,49). Jezus płonący miłością na krzyżu,
spalający tą miłością grzech, nienawiść i rozpacz, po
swym Zmartwychwstaniu obdarowuje apostołów
pokojem, pokazując przebite, zranione ręce i bok,
a więc drogę do pokoju i radości. Posłuszni wezwaniu
naszej Mamy: „by wasze serca w szczególny sposób
otworzyły się przez modlitwę, abyście przez modlitwę
stali się przyjaciółmi Jezusa” — będziemy się tego
uczyć i to praktykować.
W naszym macierzystym Ognisku Bożego Pokoju
w Łodzi trwa adoracja Pana Jezusa w dzień i w nocy.
Również w Suchcicach w czasie wakacji będziemy
adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie
i będziemy przynosić i kłaść przed Nim chorych,
udręczonych, zniewolonych (por. Mk 1,32-34).
Trochę tak, jakbyśmy w Medjugorje poszli do
Cenacolo.
Tak jak na pielgrzymkę do Medjugorje ktoś jedzie
indywidualnie albo z rodziną, z dziećmi, tak i tutaj
do Ogniska serdecznie wszystkich zapraszam. Tych,
którzy chcieliby głośno zawołać: czy ktoś może mi
pomóc?

