PŁOMIEŃ
Z
OGNISKA BOŻEGO POKOJU
ŁÓDŹ 25 MAJ 2011

ADORACJA EUCHARYSTYCZNA
W INTENCJI RODZICÓW, NAUCZYCIELI, DZIECI I MŁODZIEŻY,
W INTENCJI KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO, MIASTA ŁODZI I OJCZYZNY.
W naszej kaplicy Królowej Pokoju w dzień i w nocy, trwa w ciszy nieustanna adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Msza św.,
adoracja wspólna
i inne modlitwy są w następujących godzinach:
dni zwykłe:
godz. 12 - Anioł Pański i Różaniec
godz. 15 – Godzina Miłosierdzia Bożego i Koronka do Miłosierdzia Bożego
godz. 18 - Adoracja wspólna / nabożeństwo
godz. 18:30 - Msza św.*
godz. 21 - Apel Jasnogórski
niedziela:
godz. 10:30 - Adoracja wspólna
godz. 11 - Msza św.*
godz. 15 - Godzina Miłosierdzia Bożego i Koronka do Miłosierdzia Bożego
godz. 18 - Różaniec / nabożeństwo
godz. 21 - Apel Jasnogórski
* w związku z wyjazdami Moderatora o. Eugeniusza do Ogniska w Suchcicach, Msze św. są odwoływane ze stosownym wyprzedzeniem
KAŻDEGO 25 DNIA MIESIĄCA W DZIEŃ ORĘDZI KRÓLOWEJ POKOJU
Modlimy się O POKÓJ W SERCU, Z BOGIEM I LUDŹMI.
godz. 18 - Różaniec *
godz. 19 - Eucharystia
Przyrzeczenie Trzeźwości
Duchowa Adopcja
Modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała
* w porze zimowej - godz. 17
KAŻDEGO 13 DNIA MIESIĄCA /MAJ – PAŹDZIERNIK/ WIELKA NOWENNA FATIMSKA
Temat tego roku: „Więcej niż doczesność” - jest niebo, jest piekło, jest czyściec –
godz. 18 - Różaniec, Msza św., Procesja. (prosimy o przyniesienie świec)
W NAJBLIŻSZYM CZASIE
♦ 28 maj (sobota) - 30 rocznica śmierci sługi Bożego Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Modlimy się o Jego beatyfikację i za
Jego przyczyną o cud przemiany dla naszego Narodu i Ojczyzny.
♦ 30, 31 maj, 1 czerwiec - (poniedziałek, wtorek, środa) – Dni modlitw o urodzaje. Pamiętajmy w modlitwie o Ognisku Bożego Pokoju w
Suchcicach, gdzie mamy gospodarstwo, uprawę zbóż, warzyw i roślin.
♦ 31 maj (wtorek) - Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny i zakończenie nabożeństw majowych.
♦ 1 czerwiec – rozpoczęcie nabożeństw do Najświętszego Serca Jezusa. Międzynarodowy Dzień Dziecka. W naszym Ognisku Bożego
Pokoju w Łodzi i Suchcicach modlimy się
o miłość Bożą w sercach matek i ojców, nauczycieli i wychowawców. Aby ta miłość Boża
z ich serc przelewała się do serc dzieci – jako najlepszy i najpotrzebniejszy dar, bez którego nie da się żyć i wzrastać Człowiekiem.
♦ 2 czerwiec - I czwartek miesiąca. Dziękujemy za kapłaństwo i Eucharystię. Modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne. W naszym
Ognisku - także o powołania służebne /owoc Chrztu Świętego i Bierzmowania/ dla wspólnoty Ogniska Bożego Pokoju, aby nieść pomoc
matkom i ojcom, nauczycielom i wychowawcom, dzieciom i młodzieży - przez adorację i konkretne dzieła miłości.
♦ 3 czerwiec - I piątek miesiąca. Ponawiamy nasze oddanie się Najświętszemu Sercu Jezusa i wynagradzamy za grzechy.
Rozpoczęcie nowenny przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego
„A pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam
powiedziałem” J 14,26

„Człowieka trzeba mierzyć miarą „serca”. Sercem! Serce w języku biblijnym oznacza ludzkie duchowe wnętrze, oznacza w szczególności
sumienie…Człowieka więc trzeba mierzyć miarą sumienia, miarą ducha, który jest otwarty ku Bogu. Trzeba więc człowieka mierzyć miarą
Ducha Świętego.” (z przemówienia Jana Pawła II - Warszawa 3 czerwca 1979r.)
♦ 4 czerwiec - I sobota miesiąca
Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca
13 czerwca 1917r. Matka Boża zapowiedziała Łucji: „Jezus chce posłużyć się tobą, abym była znana i miłowana. Chce 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
♦ 10 czerwiec - Modlitwa i Msza św. w intencji Ojczyzny
♦ 11/12 czerwca - Czuwanie modlitewne przed Zesłaniem Ducha Świętego.
Z Matką Bożą z Wieczernika i Janem Pawłem II będziemy w tę noc trwać na modlitwie.
Sobota: godz. 20:30 - Rozpoczęcie i Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa
godz. 21 - 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.
„I dlatego pozwólcie, że to moje z wami dziś spotkanie wobec otwartego szeroko wieczernika naszych dziejów: dziejów Kościoła i narodu,
będzie nade wszystko modlitwą o dary Ducha Świętego. Tak jak kiedyś mój rodzony ojciec włożył mi w rękę książkę i pokazał w niej modlitwę o
dary Ducha Świętego – tak dzisiaj ja, którego również nazywacie „ojcem”, pragnę modlić się (…) o dar mądrości – o dar rozumu – o dar
umiejętności, czyli wiedzy –
o dar rady – o dar męstwa – o dar pobożności, czyli poczucia sakralnej wartości życia, godności ludzkiej, świętości ludzkiej duszy i ciała –
wreszcie o dar bojaźni Bożej, o którym mówi Psalmista, że jest on początkiem mądrości (por. Ps 110). Przyjmijcie ode mnie
tę modlitwę, której nauczył mnie mój ojciec – i pozostańcie jej wierni.” (z przemówienia Jana Pawła II - Warszawa 3 czerwca 1979r.).
Uwaga! W związku z czuwaniem przed Zesłaniem Ducha Świętego, w sobotę 11 czerwca nie będzie Mszy św. o godz. 18:30, tylko po
Apelu Jasnogórskim, a w niedzielę zamiast
o godz.. 11 - będzie po Koronce o godz. 15.
♦ 13 czerwiec - Święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Wielka Nowenna Fatimska. Godz. 18 – Różaniec, Msza św., Procesja
(prosimy o przyniesienie świec)
♦ 25 czerwiec - 30 rocznica Objawień Królowej Pokoju w Medziugorju
Orędzie z Medziugorje, 2 marzec 2008r.
„Drogie dzieci! Wzywam was, abyście pracowali nad własnym nawróceniem. Dalecy jeszcze jesteście od spotkania z Bogiem w waszym sercu.
Dlatego jak najwięcej czasu spędzajcie na modlitwie i adoracji Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie, aby On was przemienił
i umieścił w waszym sercu żywą wiarę i pragnienie życia wiecznego. Dziatki, wszystko jest przemijające, jedynie Bóg nie przemija. Jestem z
wami i zachęcam was z miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Serdecznie dziękujemy za adorację, posługi, wszelką pomoc duchową i materialną,
za wpłaty 1% od podatku. Naszą wdzięczność wypowiadamy w modlitwach i Mszach
św. w intencji Ofiarodawców i Przyjaciół Ogniska Bożego Pokoju.
NOWENNY – WIECZERNIKI W OGNISKU W SUCHCICACH
14 lipiec – 23 lipiec
27 lipiec – 4 sierpnia
8 sierpnia – 16 sierpnia
Te trzy Nowenny będą w intencji pokoju w sercu, z Bogiem i z ludźmi. Będzie to czas modlitwy połączonej z życiem wspólnym wg charyzmatu
Ogniska Bożego Pokoju. Będzie można też zostawić swój wkład poprzez pracę i twórczość. Nauki i homilie pomogą przyjąć dar Bożego Pokoju oraz
posługiwać się środkami nadprzyrodzonymi w budowaniu rodziny czy w pracy wychowawczej w szkole. Ognisko Bożego Pokoju w Suchcicach płonie
cały czas i można tam przyjechać już w czerwcu, a także pomiędzy Nowennami, oraz w każdym czasie w ciągu roku – po wcześniejszym zgłoszeniu.
Szczegółowe informacje w Ognisku oraz pod nr. tel. 720 269 978, 42 636-30-77
E-mail: ogniskobozegopokoju@gmail.com

Zapraszamy na naszą stronę internetową www.ogniskobozegopokoju.pl, gdzie można się dowiedzieć o działalności i celach Ogniska a także odsłuchać
rekolekcje i kazania.
Rekolekcje i kazania można też otrzymać w Ognisku na płytkach CD i MP3

J 10,1-5 Jezus jest bramą owiec

Jezus powiedział: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem
i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce
po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za
obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych”.

Jezus Dobry Pasterz, składa za nas Ofiarę, przychodzi do nas w Komunii Św., karmi nas Swoim życiem. Wprowadza nas na życiodajne pastwiska
Boże. Jezus wie jacy jesteśmy: że jesteśmy chorzy, słabi, poranieni, pobici przez grzech i szatana. On wie jaka jest historia naszego życia i czym
nasiąknęliśmy. Przychodzi, aby tych którzy się dobrze mają jeszcze wzmocnić, tych którzy są poranieni opatrzyć, tych którzy się pogubili odnaleźć. On
Dobry Pasterz, gdy nas karmi to w tym Jego pokarmie, w tym życiu, które daje w Komunii św. jest właśnie siła, jest wszystko co potrzebne, żeby nas
uzdrowić. Ten Jego pokarm jest lekarstwem i życiem. A my wsłuchujmy się w Jego głos. On woła swoje owce po imieniu, a owce postępują za nim,
ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Trzeba być blisko Niego, bo On nie
krzyczy i gdy będziemy daleko, możemy nie usłyszeć Jego spokojnego pełnego miłości głosu. Gdy jesteśmy blisko Jezusa szybko też rozpoznajemy głosy
obce i fałszywe, odrzucamy pokusy. On przychodzi do nas takich, jacy jesteśmy. Jezus czeka na nas w Konsekrowanej Hostii. Podczas adoracji jesteśmy
bardzo blisko z Nim, aby po wyjściu być nieustannie w zasięgu Jego wzroku i Jego głosu.

Ognisko Bożego Pokoju w Łodzi, ul. Gdańska 85 tel. 42 636-30-77 i Suchcicach nr 5, pow. Ostrołęka
nasze konto Centrum „Wiara i Nauka” 50 8780 0007 00302582 1000 0001
www.ogniskobozegopokoju.pl E-mail: ogniskobozegopokoju@gmail.com

