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12:00 Godzina Łaski, 13:00 Msza Święta, 15:00 Godzina Miłosierdzia
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.

„Drogie dzieci! Dziś wzywam was wszystkich: módlcie
się w moich intencjach. Pokój jest zagrożony, dlatego
kochane dzieci, módlcie się i nieście pokój oraz nadzieję w tym
niespokojnym świecie, gdzie szatan atakuje i kusi na wszelkie
sposoby. Kochane dzieci, bądźcie silni w modlitwie i odważni
w wierze. Jestem z wami i oręduję za wami wszystkimi przed
moim Synem Jezusem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na
moje wezwanie”. (Orędzie Matki Bożej z 25.11.2015)

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

ZAGROŻONY POKÓJ

Godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść do kościoła,

Królowo Pokoju! Dziękujemy Ci, że i dzisiaj nazywasz nas
drogimi dziećmi. Wiemy, że to nie tylko grzecznościowe słowa, ale w ten
sposób potwierdzasz, jak drodzy i ważni jesteśmy dla Ciebie. Dzisiaj
wzywasz nas, abyśmy modlili się w Twoich intencjach. Z pewnością
wielu z nas modli się codziennie w Twoich intencjach, czy to w różańcu,
czy innych modlitwach i chcemy to czynić jeszcze gorliwiej.
Pragniemy też przejąć się Twymi słowami: dziś wzywam was
wszystkich. Będziemy się starać poszerzać liczbę modlących się
w Twoich intencjach poprzez nasze rodziny i wspólnoty.
Pokój jest zagrożony. Kto i co grozi pokojowi? Można wymienić
twórców kolejnych utopii, różne siły w świecie, których celem jest
tworzenie chaosu poprzez wymieszanie ludów, religii, obyczajów;
poprzez kwestionowanie obiektywnej prawdy, prawa naturalnego
i istnienia Boga. Musimy dostrzec niszczenie miłości, sianie nienawiści,
szerzenie cywilizacji śmierci: aborcja, eutanazja, rozbicie rodziny;

niech modli się w domu.


11-13 grudzień – Rekolekcje Adwentowe o Bożym Miłosierdziu.
Piątek, sobota, niedziela – godz. 15:00 Godzina Miłosierdzia, Msza św.
z nauką rekolekcyjną, modlitwa i błogosławieństwo indywidualne.



25 grudzień – Boże Narodzenie – Dzień Orędzi Królowej
Pokoju. Modlimy się O POKÓJ W SERCU, Z BOGIEM I LUDŹMI
17:00 – Różaniec, 18:00 – Msza Święta, Duchowa Adopcja,
Przyrzeczenie Trzeźwości, Modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała.

Ognisko Bożego Pokoju w Łodzi, 90-613 Łódź,
ul. Gdańska 85, tel. 502 135 757, 509 458 864

ale trzeba też zauważyć niepokój w naszych sercach, skłonności do zła,
osłabienie wiary, przystosowywanie się do świata pogańskiego. Na tle
tych zjawisk trzeba mocno zobaczyć niemoc i paraliż Europy, narastające
konflikty zbrojne, coraz więcej ognisk zapalnych grożących wojną
światową. O trwającej już od pewnego czasu trzeciej wojnie światowej
mówi ojciec św. Franciszek.
Pokój jest zagrożony. Nad tym ostrzeżeniem Królowej Pokoju nie
możemy przechodzić obojętnie. Co mamy czynić? Maryja mówi nam:
kochane dzieci módlcie się i nieście pokój oraz nadzieję
w tym niespokojnym świecie. To zadziwiające i niezwykłe środki
w zestawieniu z wymienionymi wcześniej zagrożeniami. Maryja wzywa
wszystkie kochane dzieci, jako armię, która może pokonać
nieprzyjaciela i uratować pokój. My – Jej kochane dzieci – mamy się
modlić! Na skuteczność tego działania mamy tak wiele dowodów w całej
historii Kościoła i naszej Ojczyzny.
Następnie – my, kochane dzieci – mamy nieść pokój.
To wielkie zadanie dla nas, aby posiadać pokój, bo mamy go nieść
innym. Mamy obdarowywać innych pokojem. Jest to pilne wezwanie dla
nas, że gdy nie mamy pokoju, to czym prędzej musimy się o niego
postarać, a więc trzeba iść do spowiedzi, przyjmować Jezusa w Komunii
św., czytać Biblię, modlić się tak długo, aż Bóg nas wypełni pokojem.
Nie można zwlekać, bo czas nagli, gdyż pokój jest zagrożony. W sercach
ludzkich, w rodzinach, w narodach brakuje pokoju. My musimy go
dawać, a więc musimy go mieć.
Mamy też nieść nadzieję w tym niespokojnym świecie.
Niespokojny świat, to ciemność, dezorientacja, lęk, panika, rozpacz,
działanie na oślep. Także utrata odwagi, męstwa i logicznego myślenia.
To niewola szatana, który atakuje i kusi na wszelkie sposoby. Toteż
bardzo ważną rzeczą jest uczyć już małe dzieci poznania co dobre, a co
złe, ostrzegać przed szatanem który, chce tylko niszczyć, nienawidzić,

udusić człowieka i jego duszę (por. orędzie z 25.01.2015). Trzeba uczyć
dzieci męstwa w odrzucaniu pokus. Jest to jedna z najpilniejszych
umiejętności jakie trzeba dzieci i młodzież nauczyć. Natomiast nadzieja
jest darem Bożym. Wraz z wiarą i miłością jest naszym zamieszkaniem
w sercu Boga. Jest doświadczaniem Bożej opieki, prowadzenia i Jego
cudów. Kochane dzieci – są wypełnione nadzieją i tę nadzieję mamy
rozdawać. Może nie mamy pieniędzy, środków i możliwości światowych,
ale mamy to czego świat nie ma, czyli modlitwę, pokój i nadzieję.
Nieśmy je i rozdawajmy.
Nasza Matka pragnie aby Jej kochane dzieci, były silne w
modlitwie. A więc podejmijmy odpowiednie decyzje. Może trzeba
poświęcić więcej czasu, może bardziej sercem, może ofiarować też trud,
oschłość, brak odczuwanej radości na modlitwie… Jako kochane dzieci
nie bądźmy skąpi względem naszej Mamy i odpowiedzmy hojnie, bo
pokój jest zagrożony. My sami tym sposobem będziemy coraz bardziej
silni w modlitwie i odważni w wierze. Europa w dużym stopniu utraciła
wiarę. Polska – Ojczyzna Jana Pawła II, który wołał do świata „otwórzcie
drzwi Chrystusowi” – musi być odważna w wierze. To jest ten czas!
To jest nasz dziejowy obowiązek. Wspierajmy też modlitwą wiarę
naszego Prezydenta i nowego rządu.
Kochane dzieci nie są same. Mają wspaniałą Mamę: Jestem z
wami i oręduje za wami wszystkimi przed moim synem Jezusem.
Także te słowa: dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje
wezwanie, umacniają nasz pokój i nadzieję. Nieraz bowiem ulegamy
pokusie perfekcjonizmu, ciągłego niezadowolenia i koncentracji na sobie.
A Ty Matko, patrząc na nas, na nasze modlitwy, postawy i czyny
dziękujesz nam, że odpowiedzieliśmy na Twoje wezwanie. A więc te
nasze niedoskonałe modlitwy i nieudolne życie ma wartość w Twoich
oczach. Dziękujemy Ci.
o. Eugeniusz Śpiołek Sch.P.

