„Drogie Dzieci! Wszystkie te lata, przez które Bóg pozwalał mi być z Wami,
są znakiem nieograniczonej miłości, jaką On żywi wobec każdego z was,
oraz znakiem jak bardzo On was kocha. Kochane dzieci, ileż łask dał wam
Najwyższy i iluż łaskami chce was obdarzyć! Lecz, kochane dzieci, wasze
serca są zamknięte i żyją w lęku, nie pozwalając Jezusowi, aby Jego miłość i
Jego pokój objęły wasze serca i zawładnęły waszym życiem. Żyć bez Boga
znaczy żyć w ciemności i nigdy nie poznać Ojcowskiej miłości, ani Jego
troski o każdego z was. Dlatego, kochane dzieci, dziś w szczególny sposób
proście Jezusa, abyście od dnia dzisiejszego przeżyli w waszym życiu nowe
narodziny w Bogu, i aby wasze życie stało się światłem, które będzie z was
promieniować, aby tym samym stać się świadkami Bożej obecności w
świecie i dla każdego człowieka, który żyje w ciemności. Kochane dzieci,
kocham was i codziennie oręduję za wami u Najwyższego”.
(Orędzie Matki Bożej do Jakova w dniu 25.12.2015)

Życzenia
Kochani, w tym jubileuszowym Roku Miłosierdzia pragnę życzyć
adorującym, posługującym i Przyjaciołom Ogniska Bożego Pokoju
głębokich spotkań z Jezusem Eucharystycznym. On narodził się w
Betlejem (co znaczy Dom Chleba) aby uczynić cud Eucharystii i być z
nami w Najświętszym Sakramencie. Życzę, aby On wylewał na Was
Boże Miłosierdzie, był nieustannie w Waszych domach, błogosławił
dzieci i wnuki, umacniał małżeństwa, pomagał nauczycielom, wspierał
miłością miłosierną chorych i cierpiących. Życzę, abyście doświadczali
Jego przebaczenia, miłości i pokoju. Życzę abyśmy przez cały czas byli
z Nim oraz Jego i naszą Mamą. Pragnę też bardzo serdecznie
podziękować za wszelką pomoc, życzliwość i modlitwę w intencji
Ogniska. Zapewniam o modlitwie i Mszach Św. w Waszej intencji –
ostatnio podczas Pasterki, w Boże Narodzenie, na zakończenie roku
oraz o północy na rozpoczęcie Nowego Roku.
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na stronie Ogniska www.ogniskobozegopokoju.pl
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„Drogie dzieci! Również dziś przynoszę wam mojego
Syna Jezusa i z moich objęć daję wam Jego pokój i tęsknotę za
Niebem. Modlę się z wami o pokój i wzywam was, abyście byli
pokojem. Wszystkich was błogosławię moim macierzyńskim
błogosławieństwem pokoju. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście
na moje wezwanie”. (Orędzie Matki Bożej z 25.12.2015)

Abyście byli pokojem
Królowo Pokoju, w tym czasie Świąt Bożego Narodzenia, gdy
ludzie się wzajemnie obdarowują, Ty przynosisz nam swojego
Syna Jezusa. Przyniosłaś Go do Elżbiety, później do Betlejem, aby
tu Go urodzić. Następnie zaniosłaś Go do świątyni, aby ofiarować
Bogu Ojcu, a także by dać w objęcia Symeonowi, aby się spełniła
dla niego obietnica. A teraz przynosisz Jezusa nam. Jak to się
dzieje? Po czym to poznajemy?
Aby zrozumieć dzisiejsze orędzie, muszę się wyzbyć
człowieka dorosłego w sobie, a stać się dzieckiem. Mówisz bowiem:
z moich objęć daję wam... W Twoich objęciach narodzony Jezus
Dziecię, a zarazem Książę Pokoju, Zbawiciel, Emmanuel czyli Bóg
z nami. Bóg w ramionach Matki! Serce Boga przy sercu Matki! Bóg
karmi się miłością i mlekiem Matki!
Ale też muszę zobaczyć, że to Niemowlę Jezus obdarowuje Matkę
pełnią łask, najwyższą godnością, cudownym powołaniem i misją.
Matko, zjednoczona z Jezusem – w tym niezwykłym objęciu w całej

historii świata – dajesz nam Jego pokój. Dzieciątko Jezus przynosi
ten pokój, który był w raju, który jest w sercu miłosiernego Ojca;
pokój który jest bezinteresownym darem, odpuszczeniem grzechów,
uzdrowieniem, ocaleniem, bezpieczeństwem w Bogu.
Matko, trzymasz w ramionach Niebo. Tulisz w objęciach
Pana Nieba i Jego tęsknotę za nami z Nim w niebie. Pomóż nam
wraz z pasterzami i trzema Mędrcami przeżyć tęsknotę Boga za
nami. Pomóż nam otworzyć serce na tęsknotę za Niebem. Otrzymać
tęsknotę za Niebem – jaki to niezwykły dar! Jak nowego blasku
nabiera nasza modlitwa: módl się za nami grzesznymi teraz i w
godzinę śmierci naszej. Amen. A więc od dziś mówiąc o śmierci,
myślmy o radości nieba. Błagajmy też o niebo naszego Ojca: Ojcze
nasz, któryś jest w niebie, bądź wola Twoja jako w niebie tak i na
ziemi. Niech nasze pragnienie nieba będzie mocne w każdej Mszy
Świętej gdy kapłan się modli: …daj nam udział w życiu wiecznym z
Najświętszą Bogurodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem Jej
Oblubieńcem, ze świętymi Apostołami i wszystkimi świętymi” (II
Modlitwa Eucharsytyczna).
Modlę się z wami o pokój i wzywam was, abyście byli
pokojem. To jakby dalszy ciąg Twojego orędzia z przed miesiąca:
pokój jest zagrożony, dlatego, kochane dzieci, módlcie się i nieście
pokój. Maryjo, bierzemy w ręce różaniec i modlimy się w Twoich
intencjach, modlimy się o pokój. Bądź z nami i módl się z nami. A
jak być pokojem? Ożywieni słowem Królowej Pokoju,
przyjmujmy w Komunii Świętej Księcia Pokoju. A wcześniej
módlmy się w sercu wraz z kapłanem: wybaw nas, Panie, od zła
wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem, a także: Panie Jezu
Chryste, Ty powiedziałeś swoim Apostołom: pokój wam zostawiam,

pokój mój wam daję…. Przyjmujmy w każdej Mszy Świętej z żywą
wiarą dar pokoju: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami, oraz
bądźmy posłuszni poleceniu: przekażcie sobie znak pokoju. Maryja
mówi nam abyśmy byli pokojem, a więc ten znak pokoju to dar
naszej ofiarnej miłości. Tuż przed przyjęciem Komunii Św. prośmy
gorąco: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas
pokojem. A na zakończenie Mszy Świętej przyjmujmy posłanie:
Idźcie w Pokoju Chrystusa. Idźmy i bądźmy pokojem.
Wszystkich
was
błogosławię
moim
macierzyńskim
błogosławieństwem pokoju.
Matko, dziękujemy za to że
wszystkich błogosławisz, a więc i mnie! Ale co znaczy
macierzyńskim? To, że tak jak masz w objęciach Jezusa, to także i
każdego z nas. Czy na tym polega cud Twojego macierzyńskiego
powołania względem Kościoła i każdego z nas, które otrzymałaś z
Krzyża? Wiele razy w orędziach mówisz, że jesteś naszą Matką, że
bardzo nas kochasz i pragniesz aby każdy z nas był w Twoich
objęciach. Błogosławisz nas pokojem, miłością, opieką i mocą
Matki z nieba.
Królowo Pokoju wiemy, że Twoje macierzyńskie
błogosławieństwo pokoju jest prawdziwe i skuteczne. Mówią o tym
wszystkie lata Twojej obecności z nami. Świadczą o tym pielgrzymi
w Medzigorju i po powrocie do swoich domów. Bardzo często
podkreślają oni otrzymany dar pokoju serca, odmianę życia
osobistego i rodzinnego. Matko Jezusa i Matko nasza, dziękujemy
za moc i miłość Twojego macierzyńskiego błogosławieństwa.
Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław każdego z nas, nasze
rodziny,
Ojczyznę
i
świat
cały.
Amen.
o. Eugeniusz Śpiołek Sch.P.

