Uwaga! W naszej Kaplicy Królowej Pokoju od nowego roku trwa
nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu (w dzień i w nocy).


28 grudnia (czwartek) serdecznie zapraszamy na Mszę św. wieczorną
i spotkanie opłatkowe Wszystkich uczestniczących w Jerychach
Różańcowych i w adoracji. Podzielimy się też przemyśleniami
odnośnie wieczystej adoracji



W niedzielę 31 grudnia zapraszamy na Mszę św. o godz. 11:00;
Wieczorem o godz. 19:00 na Nabożeństwo na zakończenie roku
i adorację (bez Mszy św.) a później na wspólne przeżywanie
„Sylwestra” i Mszę św. o godz. 24:00



Dzieci i młodzież zapraszamy w przerwie świątecznej na wspólne
przeżycia i kolędowanie. Szczegółowe informacje u p. Agnieszki



2 styczeń (wtorek), godz. 18:30 - Nabożeństwo o Pokój w sercu,
z Bogiem i ludźmi: Różaniec, Msza św., Modlitwa o uzdrowienie
duszy i ciała. Jest też możliwość podjęcia Duchowej Adopcji i
Przyrzeczenia Trzeźwości



5 styczeń (I piątek miesiąca), godz. 18:30 - Msza św.
Po Mszy św. spotkanie opłatkowe Koła Różańcowego Mężczyzn



6 styczeń, Objawienie Pańskie (I sobota miesiąca), Pamiętajmy
o prośbie Matki Bożej Fatimskiej. Msza św. o godz. 11:00



6/7 stycznia (sobota/niedziela), Noc uwielbienia Boga będzie jak
zwykle.



7 stycznia (niedziela), Serdecznie zapraszamy Wszystkich Rolników
na Mszę św. i spotkanie opłatkowe z ks. Biskupem Stanisławem
Stefankiem – o godz. 11:00
Moderator Ogniska Bożego Pokoju

Informacje o Ognisku, rekolekcjach i wieczernikach na stronie Ogniska
www.ogniskobozegopokoju.pl E-mail:ogniskobozegopokoju@gmail.com

tel. 509 458 864 (o. Eugeniusz), 532 124 937 (Agnieszka).

PŁOMIEŃ Z OGNISKA BOŻEGO POKOJU
Ognisko w Suchcicach (między Czerwinem a Suchcicami)
Styczeń 2018

NIEUSTANNA ADORACJA
W naszej kaplicy Królowej Pokoju pragniemy adorować
nieustannie (w dzień i w nocy) Pana Jezusa w Najświętszym
Sakramencie. Modliliśmy się o to co miesiąc w siedmiodobowym
Jerychu Różańcowym. Była też codzienna adoracja od 15 do 16:30 i
od 19:00 do 21:00, a także podczas nocy uwielbienia, różnych
rekolekcji i wieczerników. Pragnę dzisiaj z głębi serca wszystkim
podziękować za dotychczasowe Jerycha Różańcowe i adoracje.
Ze starego na Nowy Rok pragniemy wejść w adorację
wieczystą – nieustanną. Na początek wsłuchajmy się w słowa
Królowej Pokoju: „Drogie dzieci! Wzywam was, abyście pracowali
nad własnym nawróceniem. Dalecy jeszcze jesteście od spotkania
z Bogiem w waszym sercu. Dlatego jak najwięcej czasu spędzajcie na
modlitwie i adoracji Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie, aby
On was przemienił i umieścił w waszym sercu żywą wiarę
i pragnienie życia wiecznego. Kochane dzieci, wszystko jest
przemijające, jedynie Bóg nie przemija. Jestem z wami i zachęcam
was z miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje
wezwanie.” (02.03.2008r.)
Chcę też podzielić się z Wami słowem z książki: „Dialogi
Eucharystyczne”: „Prawdziwa adoracja jest Duchem i prawdą! Jest
wewnętrzną siłą Bożą, która ogarnie całą twoją istotę, całe twoje życie
i sprawi, że stanie się ono bardziej podobne do mojego. Dzięki
Duchowi Świętemu, którego udzielam ci w Eucharystii, adoracja
spowoduje, że twoje myśli i twoje serce, wola, wrażliwość i wszystkie
twoje słowa, czyny i gesty nabiorą zawsze i wszędzie – wartości
nadprzyrodzonej”. (…)

„Uwielbiaj Mnie w Eucharystii jako Boga i człowieka,
Słowo Wcielone, Pośrednika, Zbawcę, twego
Przyjaciela
i
Oblubieńca, twoje Życie. Wielbij moje Bóstwo i moje
człowieczeństwo, moją duszę, moje Boskie Serce, moje Ciało
i Krew. Niech Twoje obcowanie z Eucharystią będzie jak
najgłębsze, a Ja cię wprowadzę w nurt nieustannej adoracji, którą
moje Serce eucharystyczne kieruje ku Ojcu.” (...)
„Złącz się z moją Matką, z całym Kościołem, z ludzkością,
z niebem i ziemią, z aniołami i świętymi – i adoruj również
w imieniu tych, którzy nie uwielbiają Mnie ani Ojca, w imieniu
nieszczęsnych, zbłąkanych grzeszników, ateistów. Łącz się ze Mną
przez Niepokalane Serce mej Matki, doskonałej czcicielki
Eucharystii, w uroczystej chwili mej ofiary – w momencie
konsekracji, a zwłaszcza po przyjęciu Mnie w Komunii Świętej.
Wtedy jest w tobie Ten, Który czci Ojca. Uczyń swoją tę
wieczystą adorację, którą – ukryty pod postaciami eucharystycznymi
– ofiarowuję Ojcu w tobie.” Zachęcam do korzystania z tej książki.
A rozpoczynając tę nieustanna adorację módlmy się: Bądź
uwielbiony Panie Jezu! Dziękuję Ci za tajemnicę Wcielenia i Twego
Narodzenia. Narodziłeś się w Betlejem, co znaczy „Dom Chleba”.
Uwielbiam Cię Jezu w Hostii ukryty! Tylko Ty mogłeś wymyślić ten
sposób przebywania z nami w Konsekrowanej Hostii. Bądź
uwielbiony Panie w Twojej niepojętej dla nas Miłości. Bądź
uwielbiony w Najświętszym Sakramencie – w Żywej Hostii.
Przychodzę do Ciebie, by trwać w Twojej obecności. Przychodzę, by
przyjąć Twoją Ewangelię; przyjąć moc Twojego Krzyża. Chcę
otworzyć drzwi mojego ducha dla Ciebie.
Pragnę być dla Ciebie gościnnym Betlejem. Pragnę, żebyś Ty
zajął pierwsze miejsce w moim życiu osobistym, w życiu rodzinnym,
w naszym Ognisku, w Ojczyźnie naszej. Chcę Ci dać pierwsze

miejsce w moich myślach, sercu i woli. Wyrzekam się szatana
i wszystkich jego spraw. Wyrzekam się zgubnych wpływów tego
świata, wyrzekam się moich błędnych decyzji, moich grzechów,
egoizmu i wszystkich złych skłonności. Wyrzekam się wszystkich
grzechów głównych a więc: pychy, chciwości, nieczystości, zazdrości,
nieumiarkowania w jedzeniu i piciu, gniewu, lenistwa. Wywyższam
Cię, ufam Tobie, wierzę Tobie. Ty jesteś moim ocaleniem, Ty jesteś
moim Zbawieniem. Ty jesteś Chlebem, który z nieba stąpił. Amen.
Zapraszam też na kolejne rekolekcje, wieczerniki, spotkania
modlitewne, szczególnie każdego drugiego dnia miesiąca na
Nabożeństwo o pokój w sercu, z Bogiem i ludźmi. Dziękuję za
wszelkie zaangażowanie i posługę w obydwu Ogniskach Bożego
Pokoju.
Pan niech nam błogosławi w adoracji, w oddaniu Mu swego
życia i w modlitwie za Kościół Święty, Ojczyznę, rodziny, dzieci
i młodzież, za zagubionych i pogrążonych w nałogach. Życzę
wszystkim adorującym, posługującym w Ognisku i czytelnikom
Płomienia głębokich spotkań z Jezusem Eucharystycznym.
On narodził się w Betlejem, aby uczynić cud Eucharystii i być z nami
w Najświętszym Sakramencie – Konsekrowanej Hostii.
Życzę, aby On był z Wami w Waszych domach, aby szedł
z Wami po drogach życia, aby błogosławił Wasze dzieci i wnuki,
umacniał małżeństwa, pomagał nauczycielom, wspierał Bożą mocą
chorych i cierpiących. Życzę, abyście doświadczali Jego przebaczenia,
uwolnień, miłości, błogosławieństwa i pokoju. Życzę wszystkim – aby
zawsze i pomimo wszystko - znajdowali czas na adorację Jezusa
Chrystusa.
o. Eugeniusz Śpiołek Sch.P.

