PŁOMIEŃ Z OGNISKA BOŻEGO POKOJU

OGŁOSZENIA
W naszej Kaplicy Królowej Pokoju trwa codziennie
Najświętszego Sakramentu w godzinach 15-16.30 i 19-21.00.


adoracja

1 kwiecień Pierwsza sobota miesiąca.
Całodobowe Uwielbienie Boga.
g. 10:00 Rozpoczęcie uwielbienia, godz. 15:00 Godzina Miłosierdzia
godz. 18:00 Różaniec, g. 18:30 Msza święta - całonocne uwielbienie



2 kwiecień (niedziela) Dzień Orędzi Matki Bożej Królowej Pokoju,
Modlimy się o Pokój w sercu, z Bogiem i ludźmi.
godz. 15:00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego, Różaniec, Msza
święta, Gorzkie Żale, Modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała.
Spotkanie uczestników pielgrzymki do Medugorje



2 – 9 kwiecień Jerycho Różańcowe w intencji Kościoła Świętego,
Ojczyzny, Ogniska (Wieczystej Adoracji i wspólnoty), rodzin
i w intencjach własnych. W 100-lecie objawień Matki Bożej
w Fatimie będziemy się też modlić o nawrócenie Rosji i świata.
Rozpoczęcie w niedzielę nabożeństwem o godz. 15:00
Zakończenie 9 kwietnia w niedzielę Mszą św. o godz. 11:00.
Codziennie Msza św. o godz. 18:30
Jerycho Różańcowe jest nieprzerwanym, siedmiodniowym czuwaniem
osób przed Najświętszym Sakramentem na modlitwie różańcowej.
Droga Krzyżowa w piątek po Mszy świętej



Zapraszamy do naszego Ogniska na rekolekcje, wieczerniki
i dni skupienia oraz indywidualne rekolekcje. Także rodziny z dziećmi.

Moderator Ogniska
Informacje o Ognisku, rekolekcjach i wieczernikach na stronie Ogniska
www.ogniskobozegopokoju.pl E-mail:ogniskobozegopokoju@gmail.com
mail: tel. 509 458 864 (o. Eugeniusz), 532 124 937 (Agnieszka ), 515 190 604
(Zosia)

Ognisko w Suchcicach (między Czerwinem a Suchcicami)
Kwiecień 2017

Orędzie Matki Bożej z 25. marzec 2017
„Drogie dzieci! W tym czasie łaski wszystkich
was wzywam, abyście otworzyli wasze serca Bożemu
miłosierdziu, byście przez modlitwę, pokutę i zdecydowanie na
świętość, zaczęli nowe życie. Ten wiosenny czas zachęca was w
waszych myślach i sercach do nowego życia, do odnowy.
Dlatego, kochane dzieci, jestem z wami, aby wam pomóc,
abyście zdecydowanie powiedzieli TAK Bogu i Bożym
przykazaniom. Nie jesteście sami, jestem z wami przez łaskę,
którą Najwyższy daje mi dla was i waszego pokolenia. Dziękuję
wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
Rozważanie
Przez nieposłuszeństwo Bogu grzech wszedł w życie ludzi, a przez
grzech śmierć. Jezus Chrystus, Syn Boży, przez doskonałe posłuszeństwo
Ojcu – posunięte aż do śmierci na krzyżu – przyniósł nam zbawienie,
miłosierdzie Boże. Przez wiarę i posłuszeństwo Bogu otwieramy serce dla
miłosierdzia Bożego. Maryja wzywa nas, abyśmy się modlili,
pokutowali, zdecydowanie dążyli do świętości i w ten sposób zaczęli
nowe życie. Bez modlitwy, pokuty i świętości serce jest zamknięte, a życie
z zamkniętym sercem jest jak czas zimowy. Gdy się modlimy, pokutujemy
i dążymy do świętości to ustępuje w nas zima a nastaje wiosna.
Jestem z wami, aby wam pomóc. Potrzebujemy pomocy, bo często
ziemia naszych serc jest zmarznięta. Niewiele się dzieje. Pochmurno.
Wszystko po staremu. Jakoś to będzie. Nie myślimy o odnowie.
A tymczasem trzeba wyruszyć. Potrzeba wewnętrznej przemiany.

Zmarznięta ziemia nie przyjmuje ziarna, a przecież Bóg sieje. Matka Boża
chce nam pomóc, ale musimy chcieć. Dwukrotnie w tym orędziu
wypowiada słowo zdecydowanie. Najpierw: byście przez modlitwę, pokutę
i zdecydowanie się na świętość zaczęli nowe życie. I po raz drugi: jestem
z wami, aby wam pomóc, abyście zdecydowanie powiedzieli Tak Bogu
i Bożym przykazaniom.
Jesteśmy obciążeni skutkami pierwszego nieposłuszeństwa w raju
(grzechu pierworodnego – przeczytaj Rdz 2, 16-17; 3, 1-4). Człowiek został
wypędzony z raju. W życiu duchowym nastała zima: grzech, śmierć,
choroby, cierpienie, lęk, nienawiść… Bóg wybrał Maryję, aby w sposób
doskonały powiedziała Bogu TAK. Oto ja służebnica Pańska, niech mi się
stanie według słowa Twego. (Łk 1, 38). Wtedy w Tajemnicy Wcielenia
Duch Święty wziął ciało z Maryi Dziewicy i uczynił ciało Jezusowi –
Drugiej Osobie Trójcy Przenajświętszej. Jezus przyszedł na ziemię, aby stać
się doskonałym posłuszeństwem Ojcu. Na krzyżu wypełnił: Ojcze w ręce
Twoje oddaję Ducha mego. Wykonało się. Przez Najświętszą Ofiarę na
Krzyżu powiedział TAK, aby zgładzić tamto NIE wypowiedziane przez
naszych prarodziców w raju.
A u stóp krzyża stała Matka Jezusa, i swoje TAK powiedziane przy
Zwiastowaniu zjednoczyła z TAK Jezusa na krzyżu. A dziś przychodzi do
świata pogrążonego w postawie NIE wobec Boga i jego przykazań, aby
nam pomóc w przejściu do TAK. Z nieposłuszeństwa do posłuszeństwa,
z cywilizacji śmierci i grzechu do życia w Bogu. Abyśmy odnowili życie
i nastała wiosna. Gdy będziemy się przygotowywać do najbliższej
spowiedzi, to przy każdym przykazaniu zobaczmy nasze tak lub nie
względem Boga. Grzech to dać się zwieść szatanowi: nie musisz być
posłusznym Bogu, mnie słuchaj, a dam ci szczęście, korzyść, łatwe życie.
Spróbuj. Wszystkiego trzeba spróbować, aby w pełni żyć. Nie myśl. Jesteś
wolny. A później nastaje zima. Życie skute lodem, zimno, pochmurno.
Toteż żałuj i wracaj. Gdy wsłuchuję się w wezwanie Maryi, abyśmy
otworzyli serca na Boże miłosierdzie, przypomina mi się pieśń: pustą

samotną drogą, z sercem ciężkim od win i ze spuszczoną głową, szedł
marnotrawny syn… Wróć synu - wróć z daleka - nie zwlekaj - Ojciec czeka.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna! Dziękujemy Ci za słowa: Nie jesteście
sami, jestem z wami przez łaskę, którą Najwyższy daje mi dla was
i waszego pokolenia. Nasze pokolenie ma wiele problemów, ale
wspomnijmy tylko jeden – kryzys rodziny. Małżonkowie mówią Bogu TAK
przez wierność przysiędze małżeńskiej: Ja N., biorę Ciebie N. za żonę
(męża) i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, że Cię nie
opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący,
w Trójcy Jedyny i wszyscy święci. Rozwód, to oddalenie współmałżonka
razem z dziećmi. Do kryzysu i rozwodu dochodzi przez grzechy czyli przez
NIE mówione Bogu. Przyczyną zimy w życiu rodzinnym może być
naśladowanie złych relacji, zachowań, słów, nałogów i stosowanych
manipulacji w domu rodziców. Mogły one wydać się roztropnością,
zaradnością, bo na krótką metę załatwiały doraźnie problemy, ale zabijały
życie, miłość, prawdę i tworzyły wieczną porę zimową.
W wielu przypadkach, aby uzdrowić swoją rodzinę i przeżyć wiosnę,
trzeba odrzucić powielane w rodzinach złe wzory i NIE względem Boga;
trzeba opuścić ojca i mamę, ich zgubne rady, sugestie, manipulacje…
Bo Pan Jezus powiedział: opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją
żoną i będą oboje jednym ciałem… (Mt 19, 5) Trzeba odczytywać Bożą
myśl o małżeństwie i rodzinie i zgodnie mówić Bogu TAK przez codzienne
posłuszeństwo przysiędze małżeńskiej, przykazaniom Bożym i Ewangelii.
Aby uratować nasze pokolenie i rodzinę Matka Boża wiele razy wzywa
rodziców do modlitwy razem z dziećmi, oraz do czytania i rozważania
Pisma Świętego w rodzinach. A wtedy ustąpi sroga zima, pokusy rozwodu,
a nastanie wiosna. Nie jesteście sami. Maryja, łaski pełna jest z nami.
Najwyższy daje Jej łaskę dla nas wszystkich i naszego pokolenia. Królowo
Pokoju przychodź nam z pomocą. Pod Twoją obronę uciekamy się…
o. Eugeniusz Śpiołek Sch.P.

