PŁOMIEŃ Z OGNISKA BOŻEGO POKOJU
Łódź ul. Gdańska 85

Grudzień 2021
Orędzie z 25 listopada 2021

„Drogie dzieci! Jestem z wami w tym czasie
miłosierdzia i wzywam was wszystkich, abyście nieśli pokój
i miłość na tym świecie, gdzie was, kochane dzieci, Bóg za
moim pośrednictwem wzywa, abyście byli modlitwą i miłością
i uosobieniem Raju tutaj na ziemi. Niech wasze serca będą
wypełnione radością i wiarą w Boga, abyście kochane dzieci,
pokładali pełną ufność w Jego świętej woli. Dlatego jestem
z wami, bo On – Najwyższy - posyła mnie między was, abym
w was przebudziła nadzieję i byście byli orędownikami pokoju
w tym niespokojnym świecie. Dziękuję wam, że
odpowiedzieliście na moje wezwanie”.
Wywiad OJCA LIVIO we włoskim Radio Maryja z MARIĄ PAVLOVIĆLUNETTI
25 listopada 2021 r.

O. Livio: Wydaje mi się, że to orędzie to dla nas wielka
odpowiedzialność, ponieważ Matka Boża wzywa nas, byśmy byli
pokojem i miłością, nadzieją, uosobieniem Raju (…).
Marija: (…) Matka Boża stała się jedną z nas, stała się naszą matką, nie
tylko matką Jezusa. (…) Widzę, że Matka Boża przynosi nam
pragnienie Boga, Raju, modlitwy i pokoju. Ogromna miłość Maryi do
człowieka, do całej ludzkości, przejawia się także przez Jej pokorę(…).
A przecież Ona jest uosobieniem Boga. W Medziugorju mamy

całonocną adorację, aby podziękować Matce Bożej za orędzie, które
nam przekazała, za Jej obecność. (…)Matka Boża wzywa nas, abyśmy
zaufali woli Bożej, abyśmy i my mogli stać się modlitwą, uosobieniem
Raju tutaj na ziemi, ukazując innym miłość Boga, którą daje nam
Maryja, także dzięki swej obecności wśród nas.
O.L.: Matka Boże zwykle mówi, że to <czas łaski>. Tym razem użyła
słowa <miłosierdzie>, <czas miłosierdzia>.
M.: (…) Bóg posyła do nas swoją Matkę – przez swoje miłosierdzie,
przez swoją miłość, przez to, że pragnie nam pomóc. To jest akt
miłosierdzia dla tak wielu zagubionych, tak wielu błądzących, dla tak
wielu osób, które nie mają celu w życiu. Matka Boża nas wzywa i
pokazuje, że celem życia jest Bóg, że celem życia jest Raj, życie
wieczne. Pogubiliśmy się, dlatego Maryja wzywa, byśmy wrócili do
Boga, bo teraz jest czas miłosierdzia (…).
O.L.: To słowo <miłosierdzie>, być może odnosi się do sytuacji
cierpienia, która w tym momencie panuje na świecie? Mimo, że ludzie
oddalili się od Boga, odrzucili wiarę i krzyż, Bóg posyła do nas swoją
Matkę(…).
M.: Matka Boża chce nam przynieść swoją miłość, miłość Bożą,
umiłowanie życia wiecznego, chce wypełnić nasze serca radością
i wiarą. Maryja chce, aby każdy z nas miał całkowitą ufność w Bogu.
Człowiek, który pokłada ufność w Bogu jest człowiekiem modlitwy,
wprowadza pokój. (…)Tymczasem współczesny człowiek usiłuje
zbudować świat bez Boga, świat bez myślenia o wieczności. A Matka
Boża przypomina, że to wieczność jest celem, do którego zmierzamy.
O.L.: Matka Boża powiedziała, że modlitwa może uczynić cuda
w ludzkich sercach, ale i w świecie, czyli w społeczeństwie(…).
M.: (…) Widzieliśmy i nadal oglądamy cuda, także w tych dniach.
Ludzie przychodzą i mówią, że dostąpili uzdrowienia, że otrzymali
różne łaski. To coś pięknego, to pomaga również i nam, byśmy mogli
wzrastać w wierze.
O.L.: To bardzo ważne w czasie Bożego Narodzenia, aby Pan Jezus
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mógł się narodzić w sercu każdego z nas.
M.: (…) Adwent to czas łaski. Zaproszenie, aby przygotować nie tylko
nasze domy, lecz także nasze serca poprzez spowiedź, poprzez
modlitwę w grupach modlitewnych i w rodzinie. Matka Boża
powiedziała, że pierwszą grupą modlitewną powinna być rodzina.
Nasze rodziny powinny być podobne do Świętej Rodziny z Nazaretu,
gdzie jest wspólna modlitwa, gdzie można dzielić się świadectwem
bliskości i miłości Boga, także przez drobne, codzienne gesty (…)
O.L.: (…) Matka Boża powiedziała kiedyś, że odrzuciliśmy wiarę
i krzyż, uderzające jest to, że ludzie prości jeszcze mają żywą wiarę
(…)Z doświadczenia wiem, że poszukują Boga także osoby bardzo
wykształcone, które zdobyły najwyższe tytuły naukowe. (…) Dzięki
Matce Bożej spotykają Go, dzięki temu, że Bóg pozwala, aby Jego
pokorna Służebnica przychodziła do nas. Ona nieustannie to powtarza,
każdego dnia przypomina, że Bóg pozwala Jej przebywać wśród nas.
Powinniśmy być za to wdzięczni Bogu. (…)
O.L.: W świadectwie dotyczącym spotkania Mirjany ze św. Janem
Pawłem II czytałem, że powiedział do niej: <Chrońcie Medziugorje, bo
Medziugorje jest nadzieją świata (…)
M.: Bóg posyła Maryję, aby nam pomagała, aby nas prowadziła, aby
nam powiedziała, że nadzieja nigdy nie umiera (…)Właśnie dlatego
Medziugorje jest nadzieją świata, nadzieją wielu osób które
przyjeżdżają, spotykają się, które odnalazły Boga i porzuciły grzech
i zaczęły nowe życie (…).
Marija i o. Livio odmówili na koniec Magnificat oraz Chwała Ojcu,
i o. Livio udzielił błogosławieństwa.
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Msze św. w najbliższym czasie.
25 grudnia, Boże Narodzenie – godz. 18:00; W intencji pokoju
w sercach, rodzinach oraz wszystkich Adorujących i Przyjaciół Ognisk
Bożego Pokoju.
26 grudnia, Św. Szczepana – godz. 15:00; Po Koronce Msza św.
w intencji Adorujących i Przyjaciół Ognisk Bożego Pokoju.
27, 28, 29, 30 – godz. 18:00; Pół godz. wcześniej Różaniec.
31 grudnia – Zakończenie Starego Roku, godz. 17:30 Różaniec, 18:00
Msza św. dziękczynna za wszystkich Adorujących i Przyjaciół.
Następnie nabożeństwo na zakończenie roku, 21:00 Apel Jasnogórski,
adoracja indywidualna.

Bracia i Siostry! Drogie Dzieci!
Z racji Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam Wszystkim
i modlę się o to, aby Pan Jezus wypełnił nasze serca zbawieniem,
przebaczeniem, miłością i pokojem. Przyjmijmy Go z wiarą
i miłością i czytajmy Ewangelię, przeżywajmy Jego Najświętszą
Ofiarę we Mszy Św. i przyjmijmy Go w Komunii Świętej, a także
adorujmy Go kiedy kto może, czy to w dzień czy w nocy. Matko Boża,
Dziewico z Nazaretu, Święta Boża Rodzicielko, dziękujemy Ci za
opiekę i wstawiennictwo u naszego Pana i Zbawiciela.
Moderator Ogniska Bożego Pokoju
o. Eugeniusz Śpiołek Sch

Kontakt z Ogniskiem: tel. Agnieszka 507983234, Łukasz 691821893,
o. Eugeniusz 509458864 www.ogniskobozegopokoju.pl,
ogniskobozegopokoju@gmail.com, Jesteśmy też na Facebook;
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