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Różaniec - utkwienie wzroku w Chrystusowym Obliczu.
Przez różaniec lud chrześcijański niejako wstępuje do szkoły Maryi, dając się wprowadzić
w kontemplację piękna oblicza Chrystusa i w doświadczenie głębi Jego miłości.(...)
Dwadzieścia cztery lata temu, 29 października1978 roku, zaledwie w
dwa tygodnie po wyborze na Stolicę Piotrową, tak mówiłem, niejako
otwierając swe serce: różaniec to modlitwa, którą bardzo
ukochałem. Przedziwna modlitwa! Przedziwna w swej prostocie i
głębi zarazem [...]
Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego (Ave Maria)
przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia
Jezusa Chrystusa. Układają się one w całokształt tajemnic
radosnych, bolesnych i chwalebnych. Jakbyśmy obcowali z Panem
Jezusem poprzez - można by powiedzieć - Serce Jego Matki.
Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie
sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy
osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, tych o których
najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako
życiem ludzkim.
/ Z listu Apostolskiego Jana Pawła II o Różańcu Świętym/

Kto szerzy różaniec ten jest ocalony! /bł. B Longo/
Część chwalebna

Panie Jezu! Przynosimy Ci za przyczyną Matki Najświętszej wszystkie nasze

problemy, jakie mamy w naszych sercach, osoby, sprawy, ale nade wszystko
właśnie tę miłość w sercach matek i ojców, w sercach wychowawców
i nauczycieli, aby poprzez nich Twoja miłość ogarniała dzieci i młodzież, aby
wyrosło nowych ludzi plemię. Przynosimy Ojczyznę naszą, Polaków na naszej

ziemi i obczyźnie. Prosimy aby nastąpił powrót do wzajemnej miłości w ramach tej wielkiej rodziny
naszej, jaką jesteśmy, jako naród.
Chcemy prosić za Ojca Świętego, biskupów, kapłanów. Chcemy prosić o nawrócenie świata. I aby te
pragnienia Matki Najświętszej - uratowania świata - spełniły się. Chcemy prosić za to miasto, za to
nasze ognisko, za rodziny, za wszystkich, którzy nas proszą o modlitwę, którzy nam pomagają... Aby
ten PŁOMIEŃ ADORACJI tutaj potężniał, by było coraz więcej wzniesionych serc i umysłów, tych
wzniesionych serc właśnie w tej adoracji. Prosimy też o trzeźwość i Duchową Adopcję.

Tajemnica Pierwsza – Zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Drogie dzieci dziś wzywam was do rozmiłowania się w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza. Panie Jezu
Zmartwychwstały Ty jesteś tu obecny pośród nas i Ty udzielasz nam pokoju. Tak jak po Zmartwychwstaniu
ukazałeś się i obdarowałeś pokojem tak i teraz, gdy zbliżamy się do Ciebie obdarowujesz nas pokojem.
Bardzo potrzebujemy pokoju serca, pokoju z Bogiem, pokoju z ludźmi.

Tajemnica Druga – Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Wniebowstąpienie Twoje Panie Jezu. Ty mówisz nam: Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze
mnie. Jan Paweł II wołał: Otwórzcie drzwi Chrystusowi. W Tobie jest sens naszego życia. Ty jesteś Drogą,
Prawdą
i Życiem. Ty wiedziesz nas do nieba. Chcemy trwać w Kościele Twoim. Dziękujemy, że dzisiaj nas posiliłeś
Twoim Przenajświętszym Ciałem i Krwią oraz Słowem Twoim. Dajesz nam zadatek życia wiecznego. Dzisiaj
młodzież i dzieci często nie mają tej podstawowej informacji, że jest życie wieczne, że Ty jesteś, że jest Bóg
w Trójcy jedyny, że człowiek ma duszę nieśmiertelną. Tak wielkie ubóstwo, bo świat materialny jakby na
pierwszym miejscu i przesłonił i zdusił ducha. O przebudzenie, o tęsknotę za niebem - prosimy.

Tajemnica Trzecia – Zesłanie Ducha Świętego
Modlący się Wieczernik. Apostołowie wraz z Maryja, Twoją Matką, Panie Jezu, z innymi niewiastami,
uczniami modlą się o Zesłanie Ducha Świętego. Tak ważne modlić się na tym samym miejscu, we wspólnocie
- gdzie dwaj lub trzej zgodnie o coś prosić będą, użyczy im Ojciec mój. Przez adorację tworzymy Wieczernik.
Twoja Matka mówi nam w ten sposób o adoracji Adorujcie Go drogie dzieci w waszych parafiach, a
będziecie
zjednoczeni
z całym światem. Gdy my tu adorujemy, to wchodzimy w jedność z całym światem, ogarniamy cały świat. A
Ty Panie Jezu modliłeś się na Ostatniej Wieczerzy: Ojcze spraw, aby byli jedno, jak my jedno stanowimy. Ty
we mnie, a ja w Tobie. Oby się tak zespolili, aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał. Dzisiaj tak bardzo rodzina
zniszczona, tak bardzo ludzie czują osamotnienie, brakuje głębszych więzi. Brak zaufania człowieka do
człowieka. I Ty czekasz Panie Jezu. Nie możesz znieść, że tak kiepsko się teraz żyje na tym świecie.
Ale my tu jesteśmy razem i doświadczamy teraz modlącego się Wieczernika. Tu przy Tobie jesteśmy
bezpieczni, tu czujemy Twoją miłość i tu mamy wzajemną miłość do siebie, wzajemne zaufanie, poczucie
bezpieczeństwa,
tu czujemy się Kościołem Świętym, wspólnotą Twoją.
Twoja Matka mówi nam dalej: Jezus stanie się dla was przyjacielem i nie będziecie mówić o Nim jak o kimś
ledwie poznanym. Ty jesteś naszym przyjacielem. Ty w Komunii Świętej przyszedłeś do nas i udzieliłeś nam
Ducha Świętego. Panie Jezu, ogarniamy Twoją miłością, cały Kościół Święty, cały świat, Ojczyznę naszą,
to miasto, rodziny nasze, nas tu zebranych, to nasze Ognisko i to drugie, wszystkich tu adorujących
i posługujących, matki i ojców, rodziny i szkoły, nauczycieli i wychowawców, dzieci i młodzież.

Czwarta Tajemnica – Wniebowzięcie Najświętsze Maryi Panny
Matko Najświętsza widzący mówią o Tobie, że jesteś cała światłem, miłością, pięknem, dobrocią. Ty
pragniesz nieba dla nas. Ty sama jesteś wypełniona niebem i pragniesz dla nas nieba.

W tym samym orędziu mówisz nam o tym zjednoczeniu tutaj z Jezusem: Zjednoczenie z Nim, z Jezusem
będzie dla was radością i staniecie się świadkami Jezusowej miłości, jaką On ma dla każdego stworzenia.
Jezu wypełniaj nas Twoją miłością. Tak jak dzisiaj sobie to uświadamialiśmy podczas Mszy Świętej - zabieraj
to, co nasze, a daj nam to co Twoje. Daj nam Twoje serce. Ty sam w tej Konsekrowanej Hostii, w Komunii
Świętej, gdy do nas przychodzisz, wypełnij nasze serca, aby Twoje serce w nas biło.

Piąta Tajemnica – Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny w niebie na Królową nieba i ziemi
Matko Najświętsza, Ty dalej mówisz w tym orędziu: Drogie dzieci, kiedy adorujecie Jezusa, jesteście
również blisko mnie. Matko chcesz być blisko swoich dzieci, chcesz być z dziećmi, chcesz nas ochraniać
płaszczem swej opieki, prowadzić za rękę, być z nami, podczas Adoracji, podczas Mszy Świętej, gdy
modlimy się na różańcu,
Ty jesteś z nami. My dzieci bardzo potrzebujemy, żeby być przy Tobie, żeby się często z Tobą spotykać, żeby
mieć nieustanny kontakt z Tobą. Ty nas tak bardzo kochasz i my pragniemy Ciebie kochać. I o Tę miłość dla
nas i dla wszystkich na świecie modlimy się.

Świadectwa
Wakacyjna szkoła Maryi
Miałam to szczęście i przyjemność być na wszystkich trzech
Wieczernikach. To było 30 dni mojego życia we wspólnocie z osobami znajomymi i nowo poznanymi. 30 dni
różnorodnych zajęć, także takich, które robiliśmy po raz pierwszy w życiu — z trwogą lub ciekawością. Nie
mamy na co dzień takich przyjemności jak: dojenie krowy, karmienie drobiu, powożenie koniem czy
malowanie płotu.
Każdy z tych Wieczerników był dla mnie inny. W każdym dane mi było zwrócić uwagę na inne sprawy, aby
je zgłębić, przemyśleć i coś w sobie zmienić. Pierwszy Wieczernik w moim odczuciu był spontaniczny. Może
wynikało to
z tego, że były to pierwsze tego typu rekolekcje. Dorośli zostali „zagospodarowani” do prac wykończeniowoporządkowych, a dzieci korzystały ze swobody. Wszystko to zmieniało się z chwilą wejścia do kaplicy.
Jestem pod wrażeniem (może to nie właściwe słowo, bo wrażenie mija, a ja jestem ciągle „pod wrażeniem”)
z jaką miłością o. Eugeniusz katechizuje dzieci. Jak głęboka jest jego ufność w stosunku do każdego dziecka
przychodzącego do Pana Boga. Traktuje je, jak delikatny skarb, który trzeba otulić troską
i błogosławieństwem.
Jak cierpliwie, ale konsekwentnie uczy wytrwałości w modlitwie.
To były piękne lekcje nie tylko dla dzieci, ale dla dorosłych też. 16 lipca z okazji święta Matki Boskiej
Szkaplerznej o. Eugeniusz obdarował tych, którzy mieli takie pragnienie serca, szkaplerzem.
Była to piękna i wniosła uroczystość dla ducha. Po niej nastąpił akt powierzenia się Matce Bożej — głębokie
przeżycie i ogromna wdzięczność za taką bliskość Matki Bożej w tamtej chwili. Odebrałam to jako ogromną
łaskę. Do dziś czuję Jej delikatną, nienarzucającą się, mądrą matczyną miłość.
Drugi Wieczernik był refleksyjny. Przyjechały osoby z Ogniska i spoza Ogniska. Mogłam przyjrzeć się
relacjom w nowo stworzonej wspólnocie, Mogłam poobserwować siebie podczas modlitwy i pracy.
Nowenny – Rekolekcje –Wieczerniki, to dni wypełnione modlitwą, codzienną Mszą św., konferencjami o.
Eugeniusza, indywidualną adoracją Najświętszego Sakramentu.
To cenny dar, jaki dane nam było otrzymać. To czas, a może nawet pewien etap, ważny na naszej drodze
duchowej. Ojciec Eugeniusz, przynaglający nas do nieustającej modlitwy, uczy nas, jak godzić codzienne
prace z modlitwą. Pobyt w Suchcicach,
w Ognisku, które się tworzy i jeszcze długo będzie się rozwijać, jest znakomitą lekcją dla każdego, kto tam
przybywa. Jest to lekcja często zaskakująca, kiedy przyjrzymy się własnym zachowaniom wobec wyzwań
jakie nas tam spotykają.
Każdy z nas powinien tego doświadczyć i to nie jeden raz.

Czym dla mnie jest Ognisko Bożego Pokoju w Łodzi?
Ewa lat 50 — Jest to dla mnie miejsce wyciszenia. Mogę tam przyjść o
każdej porze dnia i nocy, gdy zapragnę być w Domu Bożym — bo tak
odbieram to miejsce –
na samotnej lub wspólnej modlitwie. Kazania i konferencje zmuszają do
refleksji i zaangażowania się w praktykowanie wiary. Indywidualne
błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem są dla mnie bardzo ważne.
Ważna jest także możliwość zaangażowania się w rozwój wspólnoty,
w codzienne potrzeby — w jej Bożym dziele w Łodzi i Suchcicach.
♦
Adam, lat 35 — Ognisko to przede wszystkim adoracja, szczególnie ta nocna indywidualna, w ciszy. Uczę się
ufać Jezusowi, powierzać Jemu swoje życie. Mogę do Niego przyjść z problemami i przynosić wszystkich mi
bliskich, Ognisko to nieustanne rekolekcje, szkoła, a czasem pustynia. W Ognisku znalazłem drugi Dom i
rodzinę. Takiej wspólnoty szukałem i dziękuję Jezusowi za wszystkich, których tu spotykam, za wszystkie
otrzymane łaski, za silniejszą wiarę i pokój serca. Ognisko jest cennym miejscem
w tym mieście, w
tym świecie.
♦
Ewa lat 31 — wyjątkowe miejsce na spotkanie z Jezusem Eucharystycznym, do którego mogę przyjść
zawsze. W kaplicy Królowej Pokoju niezmiennie odzyskuję pokój serca pośród burzliwej codzienności.
Poznaję tutaj bardzo wartościowych ludzi, którzy tak samo myślą
i czują. Środowisko Ogniska pielęgnuje we mnie miłość do Pana Boga, Kościoła i Ojczyzny, gdyż spotykam
tu ludzi, którzy autentycznie wierzą, kochają i świadczą o tym swoim życiem. Ważna jest dla mnie także
formacja duchowa — głębokie treści zawarte w refleksjach, naukach, kazaniach ojca Eugeniusza. Jest to
miejsce, do którego wraca się jak do domu, gdzie się zawsze będzie wysłuchanym i zrozumianym.

Ogłoszenia Ogniska Bożego Pokoju
25 LISTOPADA

Najbliższe rekolekcje

DZIEŃ ORĘDZI KRÓLOWEJ POKOJU
Modlimy się O POKÓJ W SERCU,
Z BOGIEM I LUDŹMI.
godz. 17:00 - Różaniec
godz. 18:00 – Msza Święta
Przyrzeczenie Trzeźwości
Duchowa Adopcja
Modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała

10-13 listopada - Narodowe Święto
Niepodległości, Rekolekcje Wieczernik w Ognisku w Suchcicach
Z Łodzi wyjazd autobusem w czwartek o
godz. 16:30. Powrót w niedzielę po Godzinie
Miłosierdzia. Informacje i zapisy w Ognisku
oraz pod nr tel. 42 6363077, 720 269 978

3 LISTOPADA – I CZWARTEK MIESIĄCA
Pielgrzymka do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu – informacje w Ognisku
5 LISTOPADA - NABOŻEŃSTWO PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA
13 czerwca 1917r. Matka Boża zapowiedziała Łucji: „Jezus chce posłużyć się tobą, abym była znana
i miłowana. Chcę zaprowadzić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca. Tym, którzy przyjmą
to nabożeństwo, obiecuję zbawienie. Te dusze będą przez Boga kochane, jak kwiaty postawione przeze mnie
dla ozdoby Jego tronu”

Warunki nabożeństwa:
1. Przystąpienie do spowiedzi w intencji wynagradzającej za grzechy świata (w pierwszą sobotę miesiąca albo
kilka dni przed nią lub po niej).
2. Przyjęcie Komunii św. w intencji wynagradzającej za grzechy świata.
3. Odmówienie jednej części różańca w intencji wynagradzającej za grzechy świata.
4. Odprawienie 15-minutowego rozmyślania nad treścią różańca w intencji wynagradzającej za grzechy
świata.

ADORACJA EUCHARYSTYCZNA
W naszej kaplicy Królowej Pokoju w dzień i w nocy, trwa w ciszy nieustanna adoracja
Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
Także dzisiaj pragnę serdecznie wszystkim podziękować za adorację
i podzielić się kolejnym słowem z książki: „Dialogi Eucharystyczne”:
Wielbę Ojca, tu w Eucharystii. To główny cel, dla którego
ustanowiłem ten sakrament. (…) Uwielbiaj Mnie w Eucharystii jako
Boga
i człowieka, Słowo Wcielone, Pośrednika, Zbawcę,
twego Przyjaciela
i Oblubieńca, twoje Życie. Wielbij moje
Bóstwo i moje człowieczeństwo, moją duszę, moje Boskie Serce, moje
Ciało i Krew. Niech Twoje obcowanie z Eucharystią będzie jak
najgłębsze,
a
Ja
cię
wprowadzę
w nurt nieustannej adoracji, którą moje Serce eucharystyczne kieruje
ku Ojcu.
( …) Złącz się z moją Matką, z całym Kościołem, z ludzkością,
z niebem i ziemią, z aniołami i świętymi – i adoruj również w imieniu tych, którzy nie uwielbiają Mnie ani
Ojca,
w imieniu nieszczęsnych, zbłąkanych grzeszników, ateistów. Łącz się ze Mną przez Niepokalane Serce mej
Matki, doskonałej czcicielki Eucharystii, w uroczystej chwili mej ofiary – w momencie konsekracji, a
zwłaszcza po przyjęciu Mnie w Komunii Świętej. Wtedy jest w tobie Ten, Który czci Ojca. Uczyń swoją tę
wieczystą adorację, którą – ukryty pod postaciami eucharystycznymi – ofiarowuję Ojcu w tobie.
Pan niech nam błogosławi w adoracji, w oddaniu Mu swego życia i w modlitwie za Kościół Święty,
Ojczyznę, rodziny i szkoły. Zapraszam serdecznie na adorację,
kolejne
rekolekcje,
wieczerniki
i spotkania modlitewne. Dziękuję za wszelkie zaangażowanie i posługę
w obydwu Ogniskach Bożego Pokoju.

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

