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OGNISKA BOŻEGO POKOJU
ŁÓDŹ, 25 KWIETNIA 2013 R

27 kwietnia 2013r. (w sobotę) wyruszamy z Ogniska Bożego
Pokoju do Medjugorje.
Podczas pielgrzymki będziemy Was polecać Królowej Pokoju
i też prosimy o modlitwę o pokój w naszych sercach, z Bogiem,
z ludźmi.
Wracamy 5 maja wieczorem.
11 maja 2013r. (sobota) zapraszamy na
kolejne
wspólnotowe
całodobowe
czuwanie modlitewne w obronie życia,
Rozpoczęcie w sobotę o godz. 8:00,
wspólny Apel Jasnogórski o godz. 21:00,
zakończenie w niedzielę też o godz. 8.
Prosimy serdecznie wszystkich, którzy tworzyli "40 dni dla Życia", aby to czuwanie w każdą
drugą sobotę miesiąca podtrzymywali. Dodatkowe informacje o czuwaniu w Ognisku
Bożego Pokoju lub u Szymona nr tel.693664183 po godz. 16:00.
Prosimy o przychodzenie, kiedy kto może!
Święta Boża Rodzicielko i Matko dobrej rady! Przyrzekamy Ci, że odtąd wszyscy staniemy
na straży budzącego się życia. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca
wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu.
/fragment z Jasnogórskich ślubów Narodu polskiego/
12 maja 2013r. (niedziela) pojedziemy na Archidiecezjalną
pielgrzymkę kobiet do Parzna k.Bełchatowa.
Msza Święta tam o godz. 16:00
Wyjazd z Ogniska Bożego Pokoju w Łodzi, ul. Gdańska 85 o godz. 12:00
Koszt 20 zł.
Informacje i zapisy u p. Michaliny tel. 604943477 i p. Moniki tel.
504079847
13 maja 2013r. (poniedziałek) Rozpoczynamy piąty rok Wielkiej Nowenny
Fatimskiej. Zapraszamy każdego 13. dnia miesiąca (maj-październik)
Temat tego roku: EUCHARYSTYCZNY KLUCZ. Cud nad cudami, który zmienia
wszystko.
godz. 17:30 - Różaniec, Msza św., procesja (prosimy o przyniesie świec).

Więcej informacji o Ognisku na stronie www.ogniskobozegopokoju.pl
E-mail: ogniskobozegopokoju@gmail.com adres: Łódź, Gdańska 85

16 maja 2013r.
18/19 maja 2013r.
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 majowe
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.
Wcześniej od 10 do 18 maja będzie Nowenna
przed
Zesłaniem
Ducha
Świętego
o godz. 12:00 w połączeniu z Różańcem
i o godz. 17:30 w połączeniu z nabożeństwem
majowym.

25 maja 2013r. (w sobotę) zapraszamy
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

29 maja - 2 czerwca 2013r. (Boże Ciało)
Hostio żywa, Siło jedyna moja, Zdroju miłości i miłosierdzia, ogarnij świat cały, zasilaj
dusze mdlejące. O błogosławiona chwilo i momencie, w którym Jezus swoje
najmiłosierniejsze Serce zostawił. (Dz. 223)
W Roku Wiary zapraszamy na przeżycie Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa do drugiego naszego Ogniska, do Suchcic. Tematem tych czterech Dni
Eucharystycznych będą teksty z Dzienniczka św. s. Faustyny o Eucharystii.
Wyjazd z Łodzi 29-ego maja o godz. 17:00. Zakończenie w niedzielę Godziną
Miłosierdzia. Przyjazd do Łodzi wieczorem. Serdecznie zapraszamy. Zapisy w Ognisku.

WAKACJE
Podczas wakacji w naszym Ognisku Bożego Pokoju w Suchcicach będą się odbywać
rekolekcje i Wieczerniki. Szczegóły i terminy podamy w osobnym ogłoszeniu i na
stronie internetowej.

