PŁOMIEŃ Z OGNISKA BOŻEGO POKOJU
Łódź ul. Gdańska 85
Czerwiec 2021
Orędzie z 25 maja 2021
„Drogie dzieci! Patrzę na was i wzywam: wróćcie do Boga, bo On jest
miłością i z miłości posłał mnie do was, abym was prowadziła na drodze
nawrócenia. Porzućcie grzech i zło, zdecydujcie się na świętość a zapanuje
radość; i będziecie moimi wyciągniętymi rękoma w tym zagubionym
świecie. Pragnę, byście byli modlitwą i nadzieją dla tych, którzy nie poznali
Boga miłości. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
Patrzę na was
Fragment wywiadu OJCA LIVIO we włoskim Radio Maryja z MARIĄ PAVLOVIĆLUNETTI 25 maja 2021 r.

O. Livio: Co możesz nam powiedzieć o dzisiejszym orędziu? (...)
Marija: (…) Najpiękniejsze są te słowa: Bóg jest miłością i z miłości posłał
mnie do was, abym was prowadziła na drodze nawrócenia. (...)
Mija 40 lat i czas podsumować to, co zrobiliśmy: na ile odpowiedzieliśmy na
wezwanie Matki Bożej, na ile byliśmy – jak to określiła - Jej wyciągniętymi
ramionami? (...)Mówiła: wybierzcie świętość, módlcie się codziennie, niech
wasze życie stanie się modlitwą (…).
W jednym z orędzi powiedziała, że bez Boga nie ma przyszłości. A kiedy
popatrzymy na świat wokół nas, widzimy że zmierza ku własnej zgubie. Dlatego
uważam, że obecność Maryi jest ogromną łaską, którą z każdym dniem coraz
bardziej doceniam. (…).W dzisiejszym świecie człowiek chce wyrzucić Boga ze
swego życia i ze swojej rodziny. A bez Boga nie mamy przyszłości, jesteśmy
zagubieni, pogrążeni w rozpaczy. (…).
Mogłoby się wydawać, że nikt już nie potrzebuje Boga (…). Otrzymuję wiele
wiadomości od ludzi, którzy są zrozpaczeni, coś złego dzieje się z ich dziećmi.
Jest mnóstwo sytuacji, które nie są normalne. Środki masowego przekazu są
wspaniałym narzędziem. Gdyby nie było telefonu i radia, nie mogłabym tą
drogą przekazywać orędzia Gospy, ale bardzo często posługując się tymi
środkami diabeł odciąga nas od tego, co najważniejsze. Sprawia, że w naszych
domach, w naszej pracy, w naszych rodzinach nie ma miejsca dla Boga. Bóg stał
się niepotrzebny…
A Matka Boża wzywa: Wróćcie do Boga, bo bez Boga nie macie przyszłości.
Kiedy ostatnio przyjechałam do Włoch, uderzyło mnie całkowite oderwanie od
wiary. Tak jakby wiara nie była życiem, tak jakby była jakimś zwykłym
przyzwyczajeniem. (…).Kiedy mówię o Bogu, o Matce Bożej, o wierze – mnie

to nie nuży. Kiedy ktoś jest zakochany, może bez przerwy mówić o ukochanej
osobie. A czy my w ogóle mówimy o Bogu? (...)Matka Boża prosi, byśmy
modlili się za tych, którzy nie poznali Boga. (...)Tam gdzie jest Matka Boża,
pojawia się także radość. Mamy zatem nieść radość tam, gdzie panuje smutek.
Powinniśmy myśleć o Niej, która wiele wycierpiała, która przeżywała mękę
swojego Syna, widziała Jezusa ukrzyżowanego, ale była Niewiastą mężną i dała
nam wszystkim przykład. Maryja potrafi zrozumieć ból naszego serca, Ona
prowadzi nas na drodze nawrócenia. Głęboko wierzę, że prowadzi nas drogą
radości. (...)
O. L.: W świecie na pewno są miliony apostołów Matki Bożej, ludzi, którzy mają
pokój w sercu i są światłością świata i solą ziemi(…).
M.: (...)Dlatego powinniśmy być jak lampy, które dają światło.
(...)Pan Jezus wezwał nas do miłości bliźniego. Możemy dawać świadectwo w
szpitalu czy w biurze, wszędzie, gdzie Bóg nas postawił. Jeżeli nie zabraknie
nam odwagi, otrzymamy stokrotną zapłatę za takie świadectwo.
(...)Chrześcijanin to nie byle kto, ma być stanowczy: tak – tak, nie – nie. Zawsze
nie – dla grzechu, tak – dla świętości. Wówczas będziemy jak pierwsi
chrześcijanie, których rozpoznawano po tym, że się kochają, są dobrzy,
uprzejmi. I my mamy tacy być.
O. L.: 25 czerwca będzie 40. rocznica objawień. Matka Boża zapowiedziała
w Fatimie i potwierdziła w Medziugorju, że Jej Niepokalane Serce zatryumfuje.
(..)M.: Jestem przekonana, że to już się dzieje(…).
O. L.: Przypominają mi się te słowa, które wypowiedział Święty Papież, Jan
Paweł II, kiedy Mirjana spotkała się z nim w Watykanie: „Medziugorje to
nadzieja dla świata". Medziugorje jest także światłem, które rozjaśnia
przyszłość. Matka Boża jest Niewiastą, która przybywa, aby zaprowadzić nas do
nowego świata, w nowe czasy.
M.: (...)Ze swojej strony staram się jak najlepiej robić to, co do mnie należy.(…)
Nie powinniśmy się martwić, tak samo jak nie martwią się o nic lilie polne.
Róbmy swoje, najlepiej jak umiemy – bo żyjemy tu i teraz, a nie za 300 lat.
Teraz mamy dawać świadectwo, nie za 300 lat, za 300 lat obrócimy się w proch.
O. L.: (...)Matka Boża prosi, byśmy zdecydowali się na świętość. Pamiętam jak
na samym początku mówiło się: „Jak to zrobić, żeby zostać świętym?”. A teraz,
po latach, już zrozumieliśmy, że to bardzo długa droga.
M.: To bardzo długa droga, lecz także bardzo piękna. Jestem już dojrzałą
kobietą i mogę powiedzieć, że nie żałuję żadnego wyrzeczenia, żadnego postu,

żadnego czuwania, tego, że wstawałam wcześnie rano, żeby się modlić.
(...)Zresztą, kiedy wstaniesz rano godzinę wcześniej, żeby się pomodlić, pójść
na Mszę Świętą, przez cały dzień czujesz, że Bóg jest przy tobie, że ci
błogosławi. Wychodząc z porannej Mszy Świętej, czujesz, że jesteś gotowy na
każdy huragan, czujesz radość w sercu. Matka Boża właśnie to chce nam dać:
taką radość serca, która pochodzi tylko od Boga.
Marija i o. Livio odmówili na koniec Magnificat oraz Chwała Ojcu, i o. Livio
udzielił błogosławieństwa.

Zapraszamy do Ogniska Bożego Pokoju w Suchcicach
Przybywający o nic nie muszą się martwić. Włączają się w duchowość i życie
wspólne Ogniska Bożego Pokoju.
Na życie i duchowość Ogniska Bożego Pokoju składają się : cisza, pokój serca,
wspólne i indywidualne modlitwy, Eucharystia, Adoracja Pana Jezusa w
Najświętszym Sakramencie w dzień i w nocy, Pismo św., Orędzia Królowej
Pokoju, Droga Krzyżowa w terenie bądź wewnątrz, wspólne posiłki.
Odpoczynek od zgiełku świata. Ognisko zanurzone jest w przyrodzie. Mamy
kościółek i duży kościół, kilka domów, Stacje Drogi Krzyżowej w terenie, pola,
łąki i las (9,5 h), mały staw, rzeczkę, gospodarstwo… .
Zapraszamy indywidualnie i rodzinnie. Najlepiej przyjechać samochodem,
a pociągiem i autobusem do Goworowa lub Ostrołęki skąd możemy odebrać
samochodem. Ognisko Bożego Pokoju można by też nazwać Pustelnią,
Klasztorem czy Oazą Pokoju.
Wspólnotę Ogniska Bożego Pokoju tworzą trzy kręgi.
Krąg pierwszy: osoby mieszkające i posługujące stale.
Krąg drugi: osoby przebywające i posługujące często.
Krąg trzeci: osoby wspierające duchowo i materialnie.
Więcej : strona internetowa www.ogniskobozegopokoju.pl,
tel. 507 983 234, 509458864.
Owoce: pokój serca, odbudowa siebie i rodziny. Uczestnicy często po powrocie
kontynuują Regułę i nasz Charyzmat w życiu osobistym i rodzinnym, także
w wychowywaniu dzieci. Do Ogniska zapraszamy przez cały rok.

40 – lecie
Objawień i orędzi Królowej Pokoju
w Medjugorje 25 VI 2021
Z tej racji w naszym
Ognisku Bożego Pokoju w Łodzi
odbędą się Rekolekcje Królowej Pokoju
22, 23, 24, 25 czerwiec 2021
Wtorek, środa, czwartek, piątek- rozpoczęcie o godzinie 18:00

25 czerwiec (piątek) Święto Królowej Pokoju- główna Uroczystość
w naszym Ognisku Bożego Pokoju w Łodzi rozpocznie się
o godz. 18:00. W programie : Różaniec, Msza św. i poświęcenie
dużej kaplicy przez Księdza Biskupa Ireneusza Pękalskiego,
Adoracja, modlitwy o pokój.
Serdecznie zapraszamy
o. Eugeniusz Śpiołek

Nie uczestniczycie we Mszy Świętej tak, jak powinniście. Gdybyście wiedzieli, jak wielką łaską
i darem jest Eucharystia, każdego dnia poświęcilibyście co najmniej godzinę na
przygotowania do niej. Raz w miesiącu przystępujcie do sakramentu pokuty. Pojednaniu
należałoby poświęcić trzy dni w miesiącu: pierwszy piątek oraz następujące po nim sobotę
i niedzielę ( 15 października 1983 roku)

Informacje o Ognisku na stronie: www.ogniskobozegopokoju.pl
tel. 509 458 864 (o. Eugeniusz), 603935858 (Urszula), 691821893 (Łukasz).

