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PŁOMIEŃ Z OGNISKA BOŻEGO POKOJU
Ognisko w Łodzi, ul. Gdańska 85

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział
w Jerychu Różańcowym w intencji Ojczyzny
(o dobre wybory parlamentarne, oraz Synodu o rodzinie).
W naszej Kaplicy Królowej Pokoju trwa nieustanna adoracja
Najświętszego Sakramentu (w dzień i w nocy).
Codziennie wspólny Różaniec o godz. 12:00
oraz o 17:30 – za zmarłych
Codziennie też o godz. 15:00 – Godzina Miłosierdzia
22 - 29 listopad: Jerycho Różańcowe o nadzieję i wiarę dla
wszystkich strapionych, biednych i udręczonych, oraz o miłość
i wspólną modlitwę w rodzinach. Rozpoczęcie w niedzielę Jezusa
Chrystusa Króla Wszechświata Godziną Miłosierdzia, Oddaniem się
Chrystusowi Królowi i Mszą św. o godz.15:00. Zakończenie
w I niedzielę Adwentu 29 listopada także Godziną Miłosierdzia i Mszą
św. godz. 15:00.
W dni powszednie Msza św. o godz. 18:00
Jerycho Różańcowe jest nieprzerwanym, siedmiodniowym
czuwaniem osób przed Najświętszym Sakramentem na modlitwie
różańcowej. Po każdym całym różańcu będziemy wołać o miłosierdzie
Boże KORONKĄ DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
25 listopad (środa) – 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.
Zapraszamy do naszego Ogniska na indywidualne dni skupienia,
rekolekcje i Wieczerniki

Informacje o Ognisku, rekolekcjach i wieczernikach
na stronie Ogniska www.ogniskobozegopokoju.pl
E-mail: ogniskobozegopokoju@gmail.com tel. 502 135 757
(Ewa), 509 458 864 (o. Eugeniusz)
Serdecznie zapraszamy!

Ognisko Bożego Pokoju w Łodzi, 90-613 Łódź,
ul. Gdańska 85, tel. (42) 636 30 77, tel. 509 458 864

listopad 2015 rok

„Drogie dzieci! Moja modlitwa również i dziś jest
za was wszystkich, szczególnie za tych wszystkich, których
serca stały się twarde na moje wezwanie. Żyjecie w dniach łaski i nie
jesteście świadomi darów, które Bóg wam daje poprzez moją
obecność. Kochane dzieci, zdecydujcie się również i dziś na świętość i
weźcie przykład ze świętych naszych czasów, a zobaczycie, że
świętość jest rzeczywistością dla was wszystkich. Kochane dzieci,
radujcie się w miłości, że w oczach Bożych jesteście niepowtarzalni i
niezastąpieni, bo jesteście Bożą radością na tym świecie. Świadczcie o
pokoju, modlitwie i miłości. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na
moje wezwanie”. (Orędzie Matki Bożej z 25.10.2015)

TWARDE SERCA
Królowo Pokoju dziękujemy Ci za Twoją obecność, za Twoją
matczyną opiekę i za to, że modlisz się za nas wszystkich. Wiele razy
zapewniasz nas, że jesteś z nami i orędujesz przed Bogiem za każdym
z nas (np.25.08.2004, 25.07.2008, 25.05.2009). Ujawniałaś swoją troskę
o wszystkich tych, którzy nie poznali miłości Bożej i prosiłaś o modlitwę w
ich intencji (25.01.2004). Podobnie mówiłaś, aby modlić się, szczególnie za
tych, którzy jeszcze nie poznali miłości Bożej i nie szukają Boga Zbawiciela
(25.11.2004). Natomiast dzisiaj mówisz, że szczególnie modlisz się za tych
wszystkich, których serca stały się twarde na Twoje wezwanie.
Wyrażenie „stały się” wskazuje na proces, który narastał
i ugruntował się, a słowo „twarde” wskazuje na obojętność, niechęć
i odrzucanie. Ale Ty nie przestajesz się za nich modlić.
Maryjo, Twoje słowa chcą nam otworzyć oczy i serca na wielkość darów.

Także w tym względzie wiele razy już nam mówiłaś o swojej obecności i że
jest to czas łaski np. „Moja obecność tutaj jest po to, aby was poprowadzić
nową drogą, drogą zbawienia” (25.06.1992); „Bóg posyła mnie, abym wam
pomagała i prowadziła do raju, który jest waszym celem” (25.09.1994);
„Jestem waszą Matką i kocham was, dlatego pragnę wam pomóc”
(25.05.1995); „Kochane dzieci, zrozumcie, że to jest czas łaski dla każdego
z was, a ze mną, kochane dzieci, jesteście bezpieczni” (25.06.2002). O
darach, które Bóg daje przez Maryję w Medugorju mówią świadectwa
pielgrzymów, nawrócenia, odmiana ludzkich losów. Wiele by powiedziały gdyby mogły przemówić - konfesjonały, kościół św. Jakuba, Góra
Objawień,
Góra
Kriżewac.
Także
na
stronie
internetowej
www.medjugorje.hr możemy przeczytać, że w lipcu rozdano 195 500
Komunii Św. a w koncelebrach uczestniczyło 6 117 kapłanów (197
dziennie). W sierpniu udzielono 358 760 Komunii Św. a w koncelebrach
brało udział 7 965 kapłanów (256 dziennie). A we wrześniu: 222 040
Komunii Św. oraz 4 629 kapłanów (154 dziennie). Dziękujmy też za
uwolnienia, uzdrowienia duszy i ciała, ocalone rodziny, błogosławieństwa,
przebaczenia, pokój w sercu, z Bogiem i ludźmi.
Królowa Pokoju wzywa nas do świętości i pokazuje konkretną drogę
np. „poprzez spotkanie z Bogiem podczas spowiedzi św. pozostawcie grzech
i zdecydujcie się na świętość. Uczyńcie to z miłości do Jezusa, który
wszystkich was odkupił swoją krwią, abyście byli szczęśliwi i żyli w
pokoju” (25.02.2007); „Kochane dzieci, nie jesteście wystarczająco święci i
nie promieniujecie świętością wobec innych, dlatego módlcie się, módlcie
się, módlcie się i pracujcie nad osobistym nawróceniem, abyście byli
znakiem
miłości
dla
innych.
Jestem
z
wami
i prowadzę was ku wieczności, której powinno pragnąć każde serce”
(25.08.2009). „Niechaj świętość, kochane dzieci, zawsze i w każdej sytuacji
będzie na pierwszym miejscu w waszych myślach, w pracy
i w mowie. Praktykujcie świętość, a powoli, krok, po kroku, modlitwa
i decyzja o świętości wniknie do waszych rodzin” (25.08.2001).

Przypomnijmy też niektóre orędzia w których Maryja wzywa nas do
naśladowania życia świętych np. „abyście się zdecydowali iść drogą
nawrócenia, dlatego módlcie się i proście o wstawiennictwo Wszystkich
Świętych, niech oni będą dla was przykładem i bodźcem i radością ku życiu
wiecznemu” (25.10.2010). W najnowszym orędziu Maryja mówi nam,
abyśmy brali przykład ze świętych naszych czasów. Niech Jej słowa
pobudzą nas do głębszych relacji ze św. Janem Pawłem II, św. Faustyną, bł.
Jerzym Popiełuszko i innymi współczesnymi świętymi.
W oczach Bożych jesteśmy niepowtarzalni i niezastąpieni. Maryja
mówi nam o tym w wielu orędziach np. „pragnę, abyście zrozumieli, że Bóg
wybrał każdego z was, by go użyć w wielkim planie zbawienia ludzkości.
Wy
nie
możecie
pojąć
jak
wielka
jest
wasza
rola
w planie Bożym. Dlatego, drogie dzieci, módlcie się żebyście w modlitwie
mogli zrozumieć plan Boży względem was. Jestem z wami, aby wam pomóc
go w pełni urzeczywistnić” (25.01.1987); „Otwórzcie się na Boże plany i
Jego zamysły, abyście mogli współpracować z Nim dla pokoju
i dobra i nie zapominajcie, że wasze życie nie do was należy, lecz jest
darem, którym macie radować innych i prowadzić ich do życia wiecznego”
(25.12.1992).
Królowo Pokoju, pomóż nam dawać świadectwo własnym życiem
aby nasz przykład był dla innych znakiem i bodźcem do nawrócenia (wg.
25.02.2011). Pomóż każdemu z nas być radosnym nosicielem i świadkiem
pokoju i radości w miejscach gdzie żyjemy (wg. 25.12.2010). Abyśmy
swoim życiem dawali świadectwo tak, aby każde stworzenie odczuło Bożą
miłość” (wg. 25.06.2009). Abyśmy świadczyli, że zwykła modlitwa może
zdziałać cuda (wg. 25.10.2002).
Kochani! Królowa Pokoju często prosi nas abyśmy poznawali Jej
orędzia, żyli nimi i je rozpowszechniali. Trzeba nam trwać w Jej szkole
dlatego w ostatnich rozważaniach przypominamy sobie Jej słowa, aby coraz
pełniej je rozumieć, stosować w życiu i dzielić się nimi z innymi. Królowo
Pokoju, módl się za nami!
o. Eugeniusz Śpiołek Sch.P.

