PŁOMIEŃ Z OGNISKA BOŻEGO POKOJU
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25 luty (poniedziałek) Dzień Orędzi Królowej Pokoju.
Modlimy się o pokój w sercu, z Bogiem i ludźmi, godz. 18:00 –
Różaniec, Msza św., Duchowa Adopcja, Przyrzeczenie Trzeźwości,
Modlitwa o uzdrowienie duszy, ciała i pokój serca.
1 maj – 05 maj REKOLEKCJE „POKÓJ SERCA” w Ognisku
Bożego Pokoju w Suchcicach. Rozpoczęcie o godz. 18:00;
Zapisy i szczegółowe informacje tel. 884881604 (Lidia), 793767999
(Mariola), 532124937 (Agnieszka)
Ognisko Bożego Pokoju w Łodzi organizuje PIELGRZYMKĘ
DO MEDJUGORJE 31.05. – 08.06.2019 (9-dniowa)
Drogie dzieci! Wraz ze mną proście Ducha Świętego . . . (25.05.2007)
Pielgrzymka - Rekolekcje w drodze - Nowenna przed Zesłaniem Ducha Św.
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.
Uwaga: wystarczy dowód osobisty!
Zgłoszenia i szczegółowe informacje: w Ognisku Bożego Pokoju,
ul. Gdańska 85 p. Halina tel. (42) 688 30 78, p. Alicja kom.
510 696 934, p. Michalina 604 943 477
Moderator Ogniska

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

Ognisko w Łodzi, ul. Gdańska 85
Luty 2019

„Drogie dzieci! Dziś jako matka wzywam was do
nawrócenia. To jest czas dla was, kochane dzieci, czas
ciszy i modlitwy. Dlatego w cieple waszego serca niech
rośnie ziarno nadziei i wiary, a z dnia na dzień odczujecie, kochane
dzieci, potrzebę tego, by modlić się więcej. Wasze życie stanie się
uporządkowane i odpowiedzialne. Zrozumiecie, kochane dzieci, że
jesteście tu na ziemi jako przemijający i odczujecie potrzebę, by być
bliżej Boga i z miłością dawać świadectwo waszego spotkania
z Bogiem, którym będziecie dzielić się z innymi. Jestem z wami
i modlę się za was, ale nie mogę bez waszego „Tak”. Dziękuję wam,
że odpowiedzieliście na moje wezwanie”. (Orędzie Matki Bożej, 25.01.2019)
Rozważanie
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, abyśmy
usłyszeli co do nas mówisz i abyśmy się Twymi słowami przejęli.
A wzywasz nas do nawrócenia. Z czego się mamy nawracać? Jak się
nawrócić? Od czego się odwrócić, a ku czemu się zwrócić? Co i kogo
dostrzec? Może trzeba się zatrzymać. Zauważyć. Zauważyć dar czasu.
To jest czas dla was, kochane dzieci, czas ciszy i modlitwy.
To jest czas dla was. Nawrócić się. Słyszymy: czas to pieniądz,
konsumpcja, użycie... Trzeba nam zmienić stosunek do czasu. Zadbać
o darowany nam czas. Rozradować się darem czasu. Pokochać czas.
Sprzedać wszystko, aby kupić perłę czasu. Sprzedać bezmyślność, pośpiech,
doczesność, materializm praktyczny, kult i cześć bożków. Nabyć skarb
czasu. To jest dla was czas ciszy. Nawrócić się - odwrócić się od hałasu,
zamętu i pójść za ciszą. Odwrócić się od rozmów z bożkami, z grzechem,
z szatanem. To jest dla was czas modlitwy - spotkanie, przebywanie,
rozmowa ze Stwórcą i Ojcem, z Jezusem Synem Bożym i Duchem Świętym.

Czas miłości Boga. Przeżywanie czasu, ciszy i modlitwy - teraz i w godzinę
śmierci.

odpowiedzialną miłością za swoje myśli, decyzje i czyny potrzeba więcej
modlitwy, czasu i ciszy przed Bogiem.

Czas, cisza i modlitwa! Jak to jest u Maryi, naszej Matki z nieba?
Widzimy to w każdej tajemnicy Różańca Świętego. Zwiastowanie - to czas
Boga i dla Boga, cisza i modlitwa. Bóg i Maryja. „Tak” Maryi powiedziane Bogu. Nawiedzenie - to droga do Elżbiety, to czas, cisza
i modlitwa; to Zesłanie Ducha Świętego i uwielbienie. Narodzenie Jezusa
w Betlejem - to pełnia czasu: człowiek w Bogu, Bóg w człowieku; to cisza
i adoracja. Ofiarowanie - to czas, cisza, ofiara, proroctwo. Odnalezienie
Jezusa w świątyni - to czas trzech dni, tęsknota serca - modlitewne
„dlaczego?” My też odnajdujemy swoje życie w tych tajemnicach różańca.
Uczymy się przeżywania czasu, ciszy i modlitwy. Podobnie jest
w tajemnicach światła, bolesnych i chwalebnych. Przeżywać czas, ciszę
i modlitwę jak Maryja i wraz z Maryją. Jestem z wami i modlę się za was,
ale nie mogę bez waszego „Tak”. Powiedzmy „Tak” dla Boga, dla czasu,
ciszy i modlitwy.

Modlitwa, cisza i czas poświęcony Bogu owocuje mądrością i coraz
większym pragnieniem Boga jako źródła mądrości, miłości i życia tu na
ziemi i w wieczności. Ty Maryjo, mówisz nam: Zrozumiecie, kochane
dzieci, że jesteście tu na ziemi jako przemijający. Świadomość
przemijania
ziemskiego
życia
sprzyja
jego
uporządkowaniu
i odpowiedzialności. Gdy codziennie w spokoju, ciszy i modlitwie
znajdziemy czas, aby spojrzeć w głębi serca na tablice Dziesięciu Przykazań
to zobaczymy, że dwa z nich: szóste i dziewiąte stoją na straży porządku i
odpowiedzialności za małżeństwo i rodzinę. Przypomnijmy je: VI - Nie
cudzołóż, oraz IX - Nie pożądaj żony bliźniego swego. Aż dwa z dziesięciu.
Wtedy nie będzie rozwodów i dzieci będą szczęśliwe.

Królowo Pokoju, która pragniesz abyśmy modlili się sercem - dziś
mówisz nam o potrzebie ciepła w naszym sercu. Owocem przeżywania
czasu, ciszy i modlitwy jest ciepło serca. W to serce pada ziarno nadziei
i wiary. Ziarno do swego wzrostu potrzebuje ciepła, światła i wody. Matko
pragniesz, abyśmy wzrastali w nadziei i wierze. Dlatego uświadamiasz nam,
że nasze serca - aby były ciepłe i sprzyjały wzrostowi ziarna - będą
potrzebować więcej modlitwy, a tym samym więcej ciszy i więcej
poświęconego Bogu czasu.
Zagłębiając się w Twoje Matczyne słowa dostrzegamy przyczyny
dopadających nas problemów. Odejście od Boga i przeżywanie czasu
w oderwaniu od Boga powoduje chaos, nieporządek życia moralnego,
intelektualnego, uczuciowego oraz słabość woli. Owocuje egoizmem,
lekkomyślnością, brakiem miłości, a więc nieodpowiedzialnością. Widzimy
to na przykładzie rozpadu małżeństw i rodzin. Aby przywrócić ciepło serc
małżonków, rodziców i dzieci, a więc uporządkować życie i kierować się

Przemijanie. Wyznajemy wiarę: Wierzę w świętych obcowanie,
grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
Świadome dążenie do nieba. Czas przeżywany przed Bogiem i z Bogiem,
tu i teraz. Przemijanie przeżywane bez Boga napawa lękiem, a przeżywane
z Bogiem zbliża do Niego. Odczujecie potrzebę, by być bliżej Boga mówi nam Królowa Pokoju. Odczujemy potrzebę ciszy, modlitwy i czasu
dla Boga oraz na to co najważniejsze, co nie przeminie, co będzie trwać
wiecznie. Będziecie z miłością dawać świadectwo waszego spotkania
z Bogiem, którym będziecie dzielić się z innymi. Będzie to świadectwo
życia, stylu życia, życia uporządkowanego i odpowiedzialnego. Będzie
to świadectwo o naszym przeżywaniu czasu pod prąd tymczasowości,
nieustannie płynącej nowoczesności, relatywizmu, zagubienia, lęków
i samotności. Będzie to też dzielenie się swoją duchowością,
przemyśleniami i doświadczeniem bliskości Boga. Boga obecnego
w codzienności, a więc w czasie który nam daje na pracę, wypełnianie
powołania, obowiązków, służby, budowania małżeństwa i rodziny.
Będziemy się też dzielić owocami ciszy i modlitwy. Świadectwo
to będziemy dawać z miłością, bo nasze serca będą ciepłe i wypełnione
nadzieją i wiarą.
o. Eugeniusz Śpiołek Sch.P.

