Czy wiesz, że możesz uratować świętego?
Ojciec święty Benedykt XVI ogłosił Rok Wiary
i w tym czasie papież, pasterze Kościoła i ludzie
świeccy mają wyruszyć w drogę, by wyprowadzić
innych z pustyni ku przyjaźni z Synem Bożym.
My właśnie staramy się to czynić byśmy
otrzymali
wszyscy
pełnię
życia.
Dzisiejszy świat, to świat zmanipulowany przez
media, które pokazują nam prawdę zafałszowaną.
Obecnie jest wiele form nieczystości, które
powodują wielorakie choroby, szczególnie depresję,
zażywanie używek, wulgarność, przekleństwa, brak
szacunku do drugiego człowieka, brak kultury życia.
A jaka jest prawda?
Większość ginekologów
bije na alarm, dziś dziewczynki w wieku 10- 11 lat
mają już menstruację. Dostęp do Internetu i filmów
pornograficznych, sprawia, że dzieci i młodzież żyją
w poszukiwaniu coraz mocniejszych wrażeń.
Czasopismo Miłujcie się podaje wiele
świadectw młodzieży uwalnianej od samogwałtu
i innych uzależnień, a przede wszystkim podaje
środki jak można się od nich uwolnić. Jednym
z nich jest Ruch Czystych Serc do którego włącza
się coraz więcej ludzi. Przystąpienie do tego ruchu
zobowiązuje uczestnika do zachowania czystości
przedmałżeńskiej, wolności od wszelkich nałogów,
a przede wszystkim pielęgnowania relacji
z Jezusem, poprzez m.in. codzienną modlitwę i
życie sakramentalne (częstą Eucharystię i regularną
spowiedź św.), oraz podjęcie konkretnej pracy nad
sobą. Takie oddanie się Jezusowi staje się dla
drogi
wyjścia
wielu
początkiem
z nieuporządkowania w sferze seksualnej, a także
z uzależnień od nikotyny, alkoholu czy
narkotyków.
Coraz więcej ludzi staje się tego świadoma,
a media katolickie w tym radio Maryja,
Niepokalanów, Jasna Góra, telewizja Trwam ma w
tym swój niezaprzeczalny wkład. Rozwija się silny
ruch charyzmatyczny zapoczątkowany w Łodzi
przez ojców jezuitów. Przychodzi nowy powiew
jutrzenki, poprzez msze święte z modlitwą o
uzdrowienie, które odbywają się już w kilku
kościołach w Łodzi. W samym centrum Łodzi w
naszym Ognisku Bożego Pokoju trwa nieustanna
24 godzinna adoracja Jezusa w Najświętszym
Sakramencie. Wszystkie te formy ewangelizacji
pociągają setki, tysiące ludzi spragnionych
uzdrowienia fizycznego i duchowego. Trwa walka
o każdego z nas! W Ognisku możemy stanąć przed
majestatem Pana i rozpocząć z Nim dialog serca i
tak jak na weselu w Kanie Galilejskiej przyjść do
Maryi Królowej Pokoju, która jest patronką tej
kaplicy, skłonić przed nią głowę i powiedzieć Jej:
Maryjo zgrzeszyłem/łam, nie miałem/łam silnej
woli, byłem nieświadomy, nie miałem sił, wybacz
mi. Powiedzieć Jej czego mi brakuje, a Ona
pośredniczka wszelkich łask poprosi o przemianę

twojego serca, przemieni się ono w wino z Kany
Galilejskiej i popłyną łaski na ciebie i twoją rodzinę.
Zatem nie bój się tu przyjść spotkać się z Jezusem
i Maryją.
Jeśli brakuję ci radości, chodzisz smutny,
przytłoczony problemami włącz się w Apostolstwo
Życia o które tak zabiegał Jan Paweł II. Przyłącz się do
wspólnoty obrońców życia. Gdy będziesz bronił
innego życia twoje życie stanie się pełniejsze
i poczujesz
niesłychaną pomoc z Nieba!
To Bóg sprawił, że w łonie małżonki bije źródło
i kiedy spotyka ono drugie źródło, ze zmieszanych wód
rodzi się nowe życie.
Boże udzielaj siły i szlachetności aby młodzi
ludzie dbali o swoje ciało, rozwijali je i szanowali.
Żeby było ono piękne i czyste, godne przyjąć nowe
życie.
Nie wszystkie dzieci jednak mogą przyjść na świat.
Niektóre matki i ojcowie żałują, że nie mogą cofnąć
czasu, trzymać w ramionach swoje dziecko i usłyszeć
jak mówi słowo mama, stawia pierwsze kroki...
Jezus chce przyjść z pomocą, uwolnić z konsekwencji
grzechu przeciwko życiu, oddalić ducha śmierci, lęku,
depresji, niewiary w siebie, niepowodzenia, nerwicy.
Pragnie uleczyć zranioną seksualność, przywrócić jej
pierwotne piękno, napełnić pokojem, radością,
zdolnością współodczuwania i obdarować miłością.
Pragnie pobłogosławić i usunąć z serca skutki grzechu.
Jedną z formą wynagrodzenia może być duchowa
adopcja dziecka poczętego.
Każdego 25 dnia miesiąca w naszym
Ognisku Bożego Pokoju można
podjąć taką Duchową Adopcję.
Zasady Duchowej Adopcji są proste.
Przez dziewięć miesięcy osoba
podejmująca Duchową Adopcję
ogarnia modlitwą dziecko i jego
rodziców, prosząc Boga o szczęśliwe
jego narodzenie. Na modlitwę Duchowej Adopcji
składa się jeden dziesiątek Różańca Świętego,
codzienna modlitwa, oraz dodatkowa dowolna ofiara
czy wyrzeczenie - jak post lub walka z nałogiem.
Duchową Adopcję może podjąć każdy.
Abyśmy mogli bardziej otworzyć się na ten temat
i uzdrawiającą modlitwę adopcji zaprosiliśmy do
Ogniska wieloletnią propagatorkę obrony życia dzieci
nienarodzonych Panią Wiesławę Grzeszczak-Kowalską
działającą w Centralnym Ośrodku Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego na Jasnej Górze. Jest to osoba
znana ze swej działalności w Polsce i poza jej
granicami. Posiada ogromny zasób wiedzy w tym
temacie i jest świadkiem działań uzdrawiających w
sercach wielu kobiet i mężczyzn. Podzieli się z nami
również sposobem modlitwy o uwolnienie z ciężaru
winy po grzechu aborcji.
/G.B./
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Orędzie Matki Bożej. Medziugorje, 25 grudnia 2002 r.
„Drogie dzieci! Jest to czas wielkich łask, ale również czas wielkich prób dla wszystkich, którzy chcą iść drogą
pokoju. Dzieci, dlatego ponownie wzywam was: módlcie się, módlcie się, módlcie się, nie słowami lecz sercem.
Żyjcie moimi orędziami i nawracajcie się. Bądźcie świadomi tego daru, że Bóg pozwolił mi być z wami,
szczególnie dziś, gdy trzymam w ramionach Dzieciątko Jezus – Króla Pokoju. Pragnę dać wam pokój, a wy
nieście go w swoich sercach i darujcie innym ludziom, dopóki Boży pokój nie zapanuje na świecie. Dziękuję,
że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Życzenia Bożonarodzeniowe
Pragnę podziękować Wszystkim za adorację, służbę w obydwu Ogniskach i wszelką
pomoc. A wraz z serdecznymi życzeniami łączę modlitwę: Panie Jezu, Emmanuelu,
narodzony w stajence betlejemskiej, pociągnij nas swoją miłością, abyśmy w Roku Wiary
otworzyli radośnie nasze serca dla Ciebie. Udziel nam wszystkim daru modlitwy sercem,
pokoju i wytrwałości w trudach dnia codziennego. A Twoja i nasza Matka niech nas otacza
macierzyńską troską i miłością..

W Ognisku w Łodzi w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia będzie czuwanie modlitewne, ale ze względu na
Wieczernik w Suchcicach nie będzie tutaj Mszy Świętej.

Serdecznie zapraszamy dzieci i dorosłych do udziału w Jasełkach,
które odbędą się w naszym Ognisku w dniu
12 stycznia 2013 (sobota) o godzinie 11:00
I próba (rozdanie ról) w sobotę 29.12.2012r. o godz. 10:30
Prosimy o zgłoszenia osobiste w Ognisku Bożego Pokoju
bądź telefoniczne 42 6363077 lub 609 508 504 (p. Gabrysia)

25 stycznia 2013r. (piątek) Dzień Orędzi Królowej Pokoju.
Modlimy się O POKÓJ W SERCU, Z BOGIEM I LUDŹMI
17:00 – Różaniec,
17:30 – Konferencja Pani Wiesławy Grzeszczak-Kowalskiej
18:00 – Msza Święta
Duchowa Adopcja, Przyrzeczenie Trzeźwości,
Po Mszy św. modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała
poprowadzona przez Panią Wiesławę Grzeszczak-Kowalską
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

