PŁOMIEŃ
Z
OGNISKA BOŻEGO POKOJU
ŁÓDŹ DNIA 25 LISTOPADA 2011

27 listopada
W tym roku, to pierwsza niedziela Adwentu. W zakonie oo. Pijarów 27 listopad jest też
Świętem Opieki św. Józefa Kalasancjusza nad zakonem, szkołami i wszystkimi dziełami
przez nas prowadzonymi.
Zapraszam serdecznie na Mszę Św. o godz. 11:00, a po Mszy Św. na modlitwę
i błogosławieństwo dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli.
Wtedy przyniesiono Mu dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie.
(por. Mt 19, 13-15)

Rekolekcje Adwentowe 8 -11 grudnia 2011
Rozpoczęcie 8 grudnia w czwartek - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
12:00 - Godzina Łaski
13:00 - Msza Święta
15:00 - Godzina Miłosierdzia
9 grudnia - piątek
15:00 - Godzina Miłosierdzia, Msza Święta
10 grudnia - sobota
15:00 - Godzina Miłosierdzia, Msza Święta
11 XII - niedziela
15:00 - Godzina Miłosierdzia, Msza Święta

Godzina Łaski
Matka Boża, objawiając się w Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 r.,
pielęgniarce Pierinie Gilli
w Montichiari we Włoszech powiedziała:
Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla
całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla duszy i ciała. Będą masowe

nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i
miłujące Boga. Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za
bliźnich. Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej
Godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła, niech modli się w domu.

10 grudnia sobota
O godzinie 10:00 przybędzie do nas Święty Mikołaj.
Prosimy o powiadomienie o tym wszystkie dzieci.

12 grudnia - poniedziałek
Najświętszej Maryi Panny z Guadalupe
Zapraszamy na Mszę Świętą wieczorną o godz. 18:30, a po niej na błogosławieństwo matek w stanie
błogosławionym oraz na film o objawieniach Matki Bożej z Guadalupe.

25 GRUDNIA BOŻE NARODZENIE
24:00 - Pasterka
11:00 - Msza Święta

25 GRUDNIA DZIEŃ ORĘDZI KRÓLOWEJ POKOJU
Modlimy się O POKÓJ W SERCU, Z BOGIEM I LUDŹMI.
17:00 - Różaniec
18:00 – Msza Święta
Przyrzeczenie Trzeźwości, Duchowa Adopcja, 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

Świadectwo Basi,

która od wielu lat podejmuje Duchową Adopcję dziecka poczętego.
Kiedy zastanawiałam się co chciałam w życiu robić – oprócz wykonywania swojej pracy zawodowej, bo jestem
z wykształcenia ekonomistką – stwierdziłam, że chciałabym pomagać najbiedniejszym z biednych. Przez wiele
lat byłam w ruchu, który pomagał w dziele zgromadzenia Matki Teresy z Kalkuty. To tam w Indiach,
widziałam najbiedniejszych z biednych, którzy umierali na ulicy. Tam wysyłaliśmy paczki głównie z odzieżą i
innym rzeczami, które dostarczali nam ludzie. Naszym zadaniem było segregowanie, pranie i wysyłka
gotowych paczek do Indii. Pomagaliśmy też krajom afrykańskim, głównie Rwandzie.
Od zawsze chciałam pomagać dzieciom i tak też się stało, gdyż przez pewien czas pracowałam jako
wolontariuszka w Domu Małego Dziecka. Tutaj mogłam bezpośrednio już jakoś zaradzić biedzie i samotności
dzieci. Widziałam jak ważna dla nich jest moja obecność, zainteresowanie, ciepło. Choć mój czas poświęcany
im był ograniczony. Wiem, że nie mógł im zastąpić miłości rodzicielskiej. Zdałam sobie sprawę jak modlitwa
za każde dziecko poczęte jest ważna dla uratowania jego życia.
Włączyłam się w obronę życia poczętych dzieci – najmniejszych z biednych, które same nie mogą się obronić.
Duchową adopcję dzieci poczętych kontynuuję już od 14 lat. Jeśli moja modlitwa byłaby bardzo solidna, to
miałabym dziś już czternaścioro dzieci.

Świadectwo z Wieczernika w Suchcicach
"ŚWIĘTE MIEJSCE!".....................................
Ognisko Bożego Pokoju w Suchcicach położone jest na
południe od Ostrołęki. Jest to miejsce, pełne spokoju i
wyciszenia. Położone w malowniczej okolicy, wśród lasów
i pól uprawnych nad niewielkim zbiornikiem wodnym, po
którym pływają śnieżnobiałe kaczki i drepczą gęsi.
W dali na polach widać pracujący traktor, pasącego się
konika, a bliżej oczka wodnego kilka domów wraz
z zabudowaniami gospodarczymi (tu króliki, pies, kurki, krowy i koń). Naokoło
lasy i wytęskniona przez nas - ludzi dużego miasta - cisza i spokój. Nikt nikogo
nie pośpiesza, nie pogania, nie ponagla - życie toczy się zgodnie z rytmem natury
i wolą żyjącego Boga - Stwórcy.
Centrum tej "oazy pokoju" stanowi Kaplica, w której trwa adoracja Pana Jezusa
w Najświętszym Sakramencie (w przygotowaniu jest też duży kościół i ośrodek
rekolekcyjno - wychowawczy). Tu można znaleźć schronienie, odzyskać spokój,
otrzymać moc, siłę oraz miłość potrzebne do dalszego życia. Jezus przychodzi
do każdego z nas z przebaczeniem, zrozumieniem, uzdrowieniem. Jest obecny w
sakramentach, podczas wspólnej modlitwy (porannej, różańcowej, koronki do
Miłosierdzia Bożego), podczas konferencji. Przychodzi z mocą w swoim Słowie głoszonym przez Ojca Eugeniusza - kapłana, który życiem, służbą, oddaniem oraz

głęboką modlitwą i refleksją kształtuje to miejsce, nadaje mu niepowtarzalny klimat, przemieniając przy okazji
nas - uczestniczących w tych "cudach".
Miejsce to przyciąga jak magnes i ludzie chętnie tu przyjeżdżają. Chcą tu spotkać Boga, umocnić się Jego
Miłością, spotkać innych, zgubić trapiący ich smutek, uzyskać przebaczenie, poczuć wspólnotę i jedność,
zyskać nową nadzieję oraz radość. Niektórzy przyjeżdżają by odnaleźć swoją drogę życia, odczytać powołanie,
inni by umocnić się w wierze, poskładać na nowo życie rodzinne, małżeńskie by wyzwolić się z uzależnień.
JEZUS MOŻE WSZYSTKO - DZIAŁA Z MOCĄ UZDRAWIAJĄCEJ MIŁOŚCI!!!!!! Jest to odczuwalne
w naszych sercach. Ci, którzy tu już byli, to wiedzą i chcą wracać na nowo. Przyjeżdżają z radością do posługi,
do pomocy, nie szczędząc swojego czasu i życia. Czynią to wszystko na chwałę Bożą!!!!! Przyjechać tu mogą
wszyscy, bo wszystkich zaprasza oczekujący Chrystus, który Sam swoją mocą przemienia nas i czyni z
Ogniska "święte miejsce " spotkania Boga - Miłości z człowiekiem.

Gabriela Rybarczyk Jochym
(uczestniczka rekolekcji w Suchcicach 10-13.11.2011r.)

27 grudnia - 1 stycznia
Wieczernik w Ognisku Bożego Pokoju
w Suchcicach
Wyjazd we wtorek 27-go grudnia o 7 rano,
a powrót w Nowy Rok po Godzinie Miłosierdzia.
/uchylamy rąbka tajemnicy: jeśli będzie śnieg, to nasz koń
obiecuje codziennie . . . . ./ Informacje i zapisy w Ognisku
oraz pod nr tel. 42 636-30-77, 720 269 978
Także 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.

Bądź uwielbiony Panie!
Panie Jezu narodziłeś się w Betlejem, co znaczy Dom Chleba. Uwielbiam Cię, Jezu,
w Hostii ukryty! Tylko Ty, Bóg, mogłeś wymyślić taki majestat, przebywać w chlebie. Nikt
z ludzi by tego nie wymyślił. Obrałeś taki sposób królowania w chlebie, przychodzisz do
swoich dzieci w Chlebie Konsekrowanym. Bądź uwielbiony, Panie, w Twojej niepojętej dla nas
miłości.
Panie Jezu, dzisiaj chcemy pójść za Tobą, chcemy przyjąć Twoją Ewangelię, przyjąć moc
Twojego krzyża, chcemy otworzyć drzwi naszego ducha dla Ciebie. Pragniemy być dla Ciebie
gościnnym Betlejem. Pragniemy, żebyś Ty zajął pierwsze miejsce w naszym życiu osobistym,
w życiu rodzinnym, w naszym Ognisku, w Ojczyźnie naszej. Chcemy, Ci dać pierwsze miejsce

w naszych myślach, sercu, woli. Wyrzekamy się szatana, wszystkich jego spraw. Wyrzekamy
się zgubnych wpływów tego świata, wyrzekamy się naszych błędnych decyzji, naszych
grzechów, pychy, egoizmu, złych skłonności. Wyrzekamy się wszystkich grzechów głównych,
którymi są: pycha, chciwość, nieczystość, zazdrość, nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, gniew,
lenistwo.
Wywyższamy Cię, ufamy Tobie, wierzymy Tobie. Ty masz rację, za Tobą idziemy.
Ty jesteś naszym ocaleniem, Ty jesteś naszym Zbawieniem.
W czasie Adwentu i Bożego Narodzenia, dziękujmy Panu za Tajemnicę Wcielenia
i Narodzenia - z miłości do nas. Życzę Wszystkim, aby zawsze i pomimo wszytko znajdowali
czas na adorację Pana Jezusa Chrystusa.

ADORACJA EUCHARYSTYCZNA
W naszej kaplicy Królowej Pokoju w dzień i w nocy trwa w ciszy
nieustanna adoracja
Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie.
Serdecznie zapraszamy!
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

