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Dziękuję, że żyję.
Wierzę. Bóg jest moim Ojcem. Jestem Jego dzieckiem. On dał mi życie.
Dziękuję, że żyję, że jestem, że będę żył na wieki.
Pragnę aby wszyscy żyli. Dlatego w światowej wojnie z życiem staję po stronie życia, po stronie
Boga.
Każdego 25 dnia miesiąca w kaplicy Matki Bożej Królowej Pokoju w Ognisku Bożego
Pokoju o godz. 17 możesz wyznać swoją wiarę, że Bóg jest Stwórcą i Ojcem i podjąć Duchową
Adopcję Dziecka Poczętego, któremu grozi utrata życia.
Przez dziewięć miesięcy możesz się modlić o uratowanie jego życia, oraz
o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Tą modlitwą będzie jedna tajemnica
różańca, Twoje dowolne postanowienia oraz następująca modlitwa: Panie Jezu, za
wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za
wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po
narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo
adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj
rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam
mu przeznaczyłeś. Amen.
W tym Bożym świecie można ufać, że to uratowane dziecko będzie Ci wdzięczne przed Bogiem już
tu na ziemi, a w niebie się z nim spotkasz.
Pamiętaj i powiedz innym: Każdego 25-ego dnia miesiąca. Początek nabożeństwa o godz. 17.

Kto może mi pomóc?
"Żebym się choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa." Mówiła sobie kobieta chora na krwotok.
Przecisnęła się przez tłum i dotknęła Jezusa. "Zaraz też ustał jej krwotok..."(por: Mk 5, 25-29). Był
to krwotok fizyczny. O wiele boleśniejszy jest krwotok serca i sumienia z powodu grzechu aborcji.
Pan Jezus obecny w Najświętszym Sakramencie pragnie uwalniać i uzdrawiać cierpiących
i poranionych z powodu grzechu aborcji i wszystkich grzechów przeciwko życiu.
Także Matka Boża Królowa Pokoju powiedziała:
"Aborcja jest wielkim grzechem. Powinniście dużo pomagać kobietom, które dokonały
aborcji. Pomóżcie im zrozumieć, że jest to grzech. Zachęcajcie je, by prosiły Boga
o przebaczenie i by poszły do spowiedzi. Bóg jest gotowy przebaczyć wszystko, ponieważ Jego
miłosierdzie jest nieskończone. Drogie dzieci, bądźcie otwarci na życie i chrońcie je" 01.09.1992
"Dzieci zabite w łonie matki są teraz jak małe anioły przed tronem Boga" 03.09.1992
Mirjana: Kiedy byłam w Sarajewie, odkryłam, że wiele kobiet w moim otoczeniu dokonywało
aborcji, i rozmawiałam o tym z Panią. Poprosiła mnie bym pomagała tym kobietom, przede
wszystkim okazując im wiele miłości, całą miłość, jaką Bóg i Ona sama mają wobec tych kobiet.
"Dokonać aborcji jest wielkim grzechem, ponieważ dokonać aborcji znaczy zabić. Jest pewne,
że Bóg przebaczy także ten grzech, ponieważ kocha nas wszystkich. Ale za ten grzech Bóg
wymaga od ojca i matki dziecka, by podejmowali wyrzeczenia i by wiele pokutowali. To jest
konieczne."1993
"Powiedz wszystkim kobietom, które lękają się mieć dzieci, że im więcej dzieci mieć będą, tym
lepiej. Powinny się raczej lękać, by ich nie mieć" 02.05.1995

Pamiętaj i powiedz innym: W Dzień Orędzi Królowej Pokoju czyli każdego 25-ego dnia
miesiąca, modlimy się o pokój w sercu, z Bogiem i ludźmi. O godz.17 - Różaniec,
o godz. 18 - Msza Święta (Duchowa Adopcja, Przyrzeczenie Trzeźwości). Po Mszy
Świętej modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała.

ADORACJA
"Jezu utajony, w Tobie cała siła moja. Od najmłodszych
lat
pociągnął
mnie
ku
sobie
Pan
Jezus
w Najświętszym Sakramencie. Mając siedem lat, kiedy
byłam na nieszporach, a Pan Jezus był wystawiony
w monstrancji, wtenczas po raz pierwszy udzieliła mi się
miłość Boża i napełniła moje małe serce, i udzielił mi
Pan zrozumienia rzeczy Bożych; od tego dnia aż do dziś
wzrasta moja miłość do Boga utajonego, aż do
najściślejszej zażyłości. Cała moc mojej duszy płynie
z Najświętszego Sakramentu. Wszystkie wolne chwile
z Nim przepędzam na rozmowie, On jest Mistrzem moim." (Św. s. Faustyna Dz.1404).

150 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego.
22 stycznia we wtorek w naszym Ognisku była Msza Św. w intencji Ojczyzny
i poległych powstańców.

Chłopie, nie pij już!
Nie wierzę tym którzy pokazują w telewizji zdrowych, silnych mężczyzn z kuflem czy
butelką piwa. Nie wierzę, bo widzę mnóstwo uzależnionych, głodnych, obdartych,
bezdomnych. Nie wierzę, bo widzę dzieci bez ojców, żony bez mężów.
Już im nie wierzę.
W naszym drugim Ognisku Bożego Pokoju możesz odbudować swoje życie.
Przez wiarę, modlitwę, pracę i życie wspólne. Odwagi!
Informacje w Ognisku u o. Eugeniusza.

REKOLEKCJE z NMP z Lourdes. Światowy Dzień chorego.
"Jestem Niepokalane Poczęcie"
9 lutego (sobota) godz. 15:00
Godzina Miłosierdzia Bożego
Msza Święta z nauką
film o objawieniach MB z Lourdes cz. I
10 lutego (niedziela) godz. 15:00
Godzina Miłosierdzia Bożego
Msza Święta z nauką
film o objawieniach MB z Lourdes cz. II
11 lutego (poniedziałek) - godz. 17:30
Różaniec
Msza Święta
Sakrament Chorych
Szczególnie zapraszamy chore na duszy i ciele dzieciaki z podstawówki, gimnazjum i liceum.
Do Święta i rekolekcji przygotowujemy się przez Nowennę począwszy
od 2 lutego codziennie po Koronce do Miłosierdzia Bożego o godz. 15:00.
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