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Ogniska Bożego Pokoju w Suchcicach




W naszej Kaplicy Królowej Pokoju trwa codziennie adoracja
Najświętszego Sakramentu od godz. 18:00 (albo po Mszy św.
wieczornej) - do Apelu Jasnogórskiego o godz. 21:00
Codziennie o godz. 15:00 Godzina Miłosierdzia i Różaniec

 5 grudzień – I sobota miesiąca. Matka Boża w Fatimie
powiedziała Łucji: "Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone
cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa
i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość
i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci
z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy
przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź,
przyjmą komunię świętą, odmówią jeden różaniec i przez
piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami
różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia".

 5 grudnia w sobotę w naszej kaplicy Królowej Pokoju o godz.
10:00 rozpoczynamy też całodobowe uwielbienie Boga.
Msza św. o godz. 18:00. Zakończenie w niedzielę Mszą Św.
o godz. 11:00, tel. 660 530 942 (Adam), 509 458 864
 Zapraszamy do naszego Ogniska na rekolekcje, wieczerniki
i dni skupienia. Także zorganizowane grupy.
Zapraszamy też na indywidualne dni skupienia
Informacje o Ognisku, rekolekcjach i wieczernikach na stronie
Ogniska www.ogniskobozegopokoju.pl

E-mail: ogniskobozegopokoju@gmail.com
tel. 604 943 477 (Michalina), 509 458 864 (o. Eugeniusz)
Ognisko Bożego Pokoju w Suchcicach
(między Suchcicami a Czerwinem)
Suchcice nr 5, 07-407 Czerwin, tel. 509 458 864

PŁOMIEŃ Z OGNISKA BOŻEGO POKOJU
Ognisko w Suchcicach (między Czerwinem a Suchcicami)
Grudzień 2015

„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)

ZAGROŻONY POKÓJ
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; 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.

