OGŁOSZENIA
 W naszej Kaplicy Królowej Pokoju trwa nieustanna adoracja
Najświętszego Sakramentu.
Możesz do Jezusa przyjść. Trwać w ciszy. W Niego patrzeć.
 Uwaga! Zmiana godziny rozpoczęcia! 25 luty (sobota).Dzień Orędzi
Królowej Pokoju. Rozpoczniemy o godz. 18:00. Modlimy się o pokój
w sercu, z Bogiem i ludźmi.
18:00 – Różaniec, Msza św., (Duchowa Adopcja, Przyrzeczenie
Trzeźwości), Modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała.
 Ognisko Bożego Pokoju w Łodzi organizuje PIELGRZYMKĘ
DO MEDJUGORJE 29.04 - 07.05. 2017 Opiekun duchowy
o. Eugeniusz Śpiołek Sch.P.W programie: codzienne Msze Święte,
nabożeństwa i adoracje, modlitwa na Górze Objawień, droga
krzyżowa na Kriżevac, spotkanie we Wspólnocie Cenacolo.
Dokładny program pięciodniowego pobytu w Medjugorju ustalany
jest po przyjeździe do Medjugorje i uwzględnia możliwe spotkania
z widzącymi i Franciszkanami. Ponadto przewidujemy:
wyjazd do Groty Vepric zwanej chorwackim Lourdes i na Rivierę
Makarską.
Cena: 600 zł + 170 euro (przy zapisie wymagana wpłata 200 zł)
W cenie: przejazd klimatyzowanym autokarem bez nocnych
przejazdów, dvd, kawa, herbata, 8. noclegów (2 noclegi w drodze,
6 w Medjugorje) śniadania i obiadokolacje, ubezpieczenie.
Uwaga: wystarczy dowód osobisty.
Kontakt i zapisy: w Ognisku Bożego Pokoju, ul. Gdańska 85
p. (42) 688 30 78 (p. Halina) 510 696 934 (p. Alicja)
604 943 477 (p. Michalina) www.ogniskobozegopokoju.pl
Moderator Ogniska
Informacje o Ognisku, rekolekcjach i wieczernikach na stronie Ogniska
www.ogniskobozegopokoju.pl
E-mail:ogniskobozegopokoju@gmail.com
tel. 509 458 864 (o. Eugeniusz),
510696934 (Alicja), 604943477 (Michalina)

PŁOMIEŃ Z OGNISKA BOŻEGO POKOJU
Ognisko w Łodzi, ul. Gdańska 85
Luty 2017 rok

Orędzie Matki Bożej z 25. stycznia 2017
„Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście modlili się
o pokój. O pokój w ludzkich sercach, pokój w rodzinach i pokój
na świecie. Szatan jest silny i chce was wszystkich zwrócić
przeciwko Bogu, a nakłonić do tego wszystkiego co jest ludzkie,
niszcząc w [waszych] sercach uczucia względem Boga i Bożych
spraw. Wy zaś, kochane dzieci, módlcie się i walczcie przeciwko
materializmowi, modernizmowi i egoizmowi, które wam świat
oferuje. Zdecydujcie się, kochane dzieci, na świętość, a ja ze
swoim Synem Jezusem będę orędować za wami. Dziękuję wam,
że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
Rozważanie
Królowo Pokoju! W świecie nasyconym silnym działaniem szatana,
egoizmem, materializmem i modernizmem - mówisz nam o sercu, rodzinie
i modlitwie. Wzywasz nas, abyśmy modlili się o pokój w ludzkich sercach,
pokój w rodzinach i pokój na świecie. Pobudzasz do refleksji i podajesz
ratunek.
Najpierw pokój w ludzkich sercach. Ludzie przed grzechem pierworodnym
mieli w sercu pełnię pokoju. Gdy zjedli truciznę pokusy szatańskiej, wtedy
stracili pokój, czystość i świętość serca. Pojawił się niepokój… Adam ucieka,
chowa się i obwinia Ewę. I tak odtąd człowiek tworzy środowisko grzechu
i niepokoju. „Z serca bowiem pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa,
czyny nierządne, kradzieże, fałszywe świadectwa, przekleństwa” (Mt 15,19).
Toteż Królowa Pokoju mówi: dziś wzywam was, abyście modlili się o pokój
w ludzkich sercach.

Następnie modlitwa o pokój w rodzinach. Pokój, czystość i świętość serc
każdego z członków rodziny to największy skarb. Módlmy się też o pokój
i Królestwo niebieskie w sercach dzieci. Bowiem już u małych dzieci
i młodzieży można spotkać niepokój, niechęć do Boga i modlitwy - bo
nasiąkają cywilizacją ateizmu czy niemoralności. Przypomnijmy sobie jak
przynoszono do Jezusa dzieci... (por. Mt 19,13-15).
Pokój na świecie. Szatan jest silny. Chce całą ludzkość zwrócić przeciwko
Bogu. Budzi wątpliwości w wierze i kusi do zdrady Bożych przykazań.
Odciąga od tego co nadprzyrodzone i Boże, a całą uwagę człowieka chce
skupić na tym co doczesne i ludzkie. Chce aby serce człowieka pokochało
tylko to co ziemskie i ludzkie, a nie dostrzegało Boga, nieba i wieczności.
Serce, czyli ta głębia w człowieku jest stworzona do miłości. Szatan chce
zniszczyć uczucia względem Boga i Bożych spraw. Chce, aby to co duchowe
było nam nieznane, abyśmy tego nie doświadczali, nie przeżywali. Abyśmy
wiarę przeżywali legalistycznie, jako ciężar i nudę… Aby nasza wiara nie
płonęła miłością: „będziesz miłował Pana Boga swego całym sercem, całą
swoją duszą i całym swoim umysłem(Mt 22,37).
Królowo Pokoju! Pragnąc nas ocalić ostrzegasz przed materializmem.
Materializm to prymat rzeczy i pieniądza, pochodzenie człowieka od małpy
oraz ze śmiercią wszystko się kończy. To w skrócie materialistyczna koncepcja
życia. Przeżywanie swojego życia tylko na płaszczyźnie cielesnej i psychicznej
owocuje niepokojem i utratą sensu życia. Dlatego módlmy się i walczmy
z materializmem. „Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały
świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za
swoją duszę?” (Mt 16,26).
Modernizm. Maryja zwracała już uwagę na niebezpieczeństwo modernizmu:
„ale i szatan nie śpi i poprzez modernizm spycha was i prowadzi na swoją
drogę” (25.05.2010r), oraz: „wiele serc zamknęło się na łaskę i stały się głuche
na moje wezwanie. Wy, kochane dzieci, módlcie się i walczcie przeciwko
pokusom i wszystkim złym planom, które wam diabeł oferuje poprzez
modernizm” (25.03.2015r). W rozważaniu do tamtego orędzia napisałem, że
jest taka pouczająca ilustracja ukazująca modernizm jako schodzenie po
schodach z chrześcijaństwa na ateizm. W tym obrazie na pierwszym schodku

od góry znajduje się napis: chrześcijaństwo, na następnym schodku widzimy
napis: Biblia nie jest nieomylna. Na kolejnym czytamy, że człowiek nie został
stworzony na podobieństwo Boga. Dalej, że nie ma cudów. Schodząc niżej: nie
było dziewiczego zrodzenia Jezusa. Schodząc jeszcze niżej czytamy: nie ma
boskości Jezusa. Na następnym: nie było zadośćuczynienia na krzyżu. Jeszcze
niżej: nie było zmartwychwstania. Na ostatnim schodku napis: agnostycyzm.
A na samym dole: ateizm. (Echo, kwiecień 2015). Papież Pius X określił
modernizm jako sumę wszystkich herezji. Modernizm jest ściśle związany
z masonerią, której głównym celem jest walka z Kościołem poprzez szerzenie
demoralizacji oraz przejęcie władzy nad całym światem. Rok 2017 - to stulecie
objawień Fatimskich. Módlmy się i walczmy z różańcem w ręku o nawrócenie
Rosji i całego świata. O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy
się do Ciebie uciekamy i za tymi, którzy się do Ciebie nie uciekają a zwłaszcza
za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i polecanymi Tobie.
Egoizm to koncentracja na sobie, życie łatwe i przyjemne. Egoizm owocuje
okrucieństwem. Jest bezwzględny. (Przeczytaj Mt 18,23-35). Ogołaca z uczuć
wyższych. Stąd rozpad rodzin… Korporacje światowe w opakowaniu
nowoczesności wsysają masy współczesnych niewolników. Ideologie
egoistyczne królują w mediach. A przecież będziemy sądzeni z miłości (por.
Sąd ostateczny Mt 25,31-46). Egoizm owocuje pustką i lękiem. Także w tzw.
elitach jesteśmy świadkami degradacji i śmierci z przedawkowania…
Zdecydujcie się na świętość….. A więc wychodźmy ze świata materializmu,
modernizmu i egoizmu. „ Wchodźcie przez ciasną bramę bo szeroka jest brama
i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby” (por. Mt 7,13-14). „ Kładę
przed wami życie i śmierć. Błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc
życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając
Jego głosu, lgnąc do Niego.” (Pwt 30,1-20). Przeczytajmy też przypowieść
o skarbie i perle (Mt 13,44-46) oraz „To jest moje przykazanie, abyście się
wzajemnie miłowali….”(J 15,12-13). A ja ze Swoim Synem Jezusem oręduję
za wami. Dziękujemy Ci, nasza Matko i Królowo Pokoju.
o. Eugeniusz Śpiołek Sch.P.

