
OGŁOSZENIA  

      WIECZYSTA ADORACJA. W naszej Kaplicy Królowej Pokoju trwa    

      nieustanna adoracja Najświętszego Sakramentu (w dzień i w nocy).  

      Bóg zapłać! Wszystkim adorującym i ich rodzinom.  

       

      Zachęcamy też do  obrania stałej godziny adoracji w tygodniu.  

      Zgłoszenia stałych godzin adoracji kierujmy do pani Michaliny    

  

 4 - 11 październik Jerycho Różańcowe w intencji naszej 

Ojczyzny, wyborów, Ogniska Bożego Pokoju i w intencjach 

własnych. Rozpoczęcie i zakończenie o godz. 17:30   

Jerycho Różańcowe jest nieprzerwanym, siedmiodobowym czuwaniem 

osób przed Najświętszym Sakramentem na modlitwie różańcowej. 

 

 13 październik (niedziela) Zapraszamy na Nabożeństwo 

Fatimskie 18:00 – Różaniec, Msza św., procesja i Apel Maryjny 

 

  22 październik (wtorek) pamiętajmy o wspomnieniu św. Jana 

Pawła II           

 

 25 październik (piątek) 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. 

 

                                              Moderator Ogniska Bożego Pokoju 

     o. Eugeniusz Śpiołek Sch.P. 
 

 

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

tel. 509458864 (o. Eugeniusz) 604943477 (Michalina) 510696934 (Alicja) 

 

PŁOMIEŃ Z OGNISKA BOŻEGO POKOJU 

   Ognisko w Łodzi ul. Gdańska 85 

Październik 2019 

 
„Drogie dzieci! Dziś wzywam was do modlitwy w moich intencjach, 

abym mogła wam pomóc. Kochane dzieci, odmawiajcie Różaniec  

i rozważajcie tajemnice Różańca, ponieważ w waszym życiu wy 

także przechodzicie przez radości i smutki. W ten sposób tajemnice 

przemieniacie we własne życie, bo życie jest tajemnicą, dopóki nie dacie go w ręce 

Boga. Wtedy doświadczycie wiary, jak Piotr, który spotkał Jezusa, a Duch Święty 

napełnił jego serce. Wy również, kochane dzieci, jesteście wezwani, by świadczyć 

żyjąc miłością, którą Bóg otacza was dzień po dniu przez moją obecność. Dlatego, 

kochane dzieci, bądźcie otwarci i módlcie się sercem  

w wierze. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie ”. (Orędzie 

Matki Bożej z dnia 25.09.2019) 

Rozważajcie tajemnice Różańca   

 Nie zawsze prosimy o to, co dla nas najważniejsze i co dla nas dobre.  

Nie zawsze mamy rozeznanie i światło, co jest wolą Bożą. Często jesteśmy w błędzie, 

a złe skłonności ciągną nas w złym kierunku. Maryja wie, co dla nas dobre. Nie po raz 

pierwszy mówi nam, abyśmy modlili się w Jej intencjach. Bo wszyscy jesteśmy 

obecni w Jej sercu i w Jej intencjach. A Ona ma dla nas tylko miłość i pragnie dla nas 

tylko dobra. 

 W naszym życiu  przechodzimy przez radości i smutki. Mają one wielki 

wpływ na nasze życie, nasze myślenie, decyzje i postępowanie. Królowa Różańca 

Świętego jako pomoc daje nam modlitwę różańcową: Kochane dzieci, odmawiajcie 

Różaniec i rozważajcie tajemnice Różańca. Gdy je rozważamy i rozmyślamy nad 

tym co się w nich dzieje, poznajemy Bożą miłość do nas i rolę Matki Bożej w planach 

Bożych. Poznajemy dzieło zbawcze Jezusa i doświadczamy działania Ducha 

Świętego. Zaczynamy też głębiej rozumieć radości i smutki w naszym życiu. 

Widzimy je w świetle wiary i miłości, oraz oddajemy je w ręce Boga.  

 Pani Fatimska 10 grudnia 1925 roku objawiając się siostrze Łucji i mówiąc jej 

o Nabożeństwie Pięciu Pierwszych sobót miesiąca nazwała rozważanie tajemnic 

różańcowych przez 15 minut „Dotrzymaniem Jej towarzystwa”. Przeżywanie 

tajemnic różańcowych wprowadza nas w Serce Maryi. Uczymy się od Niej wierzyć  

i miłować. Uczymy się przyjmować wolę Bożą i według niej żyć. W tajemnicach 
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radosnych różańca uczymy się od Maryi przyjmować przychodzącego Boga, otwierać 

serce na Słowo Boże, czytać je i wypełniać (Pierwsza tajemnica radosna);  uwielbiać 

Go w Jego pragnieniach i zamysłach (Druga radosna), adorować położonego na sianie 

w żłobie a teraz obecnego w Najświętszym Sakramencie Jezusa (Trzecia radosna), 

ofiarowywać siebie (Czwarta radosna), szukać i odnajdywać Jezusa (Piąta radosna).  

A w tym jak Jezus wrócił z Maryją i Józefem do Nazaretu i był Im posłuszny, uczymy 

się życia rodzinnego i IV przykazania; modlitwy i pracy z Jezusem i Maryją. 

 W pierwszej tajemnicy Światła rozmyślamy o roli proroka Jana Chrzciciela  

i o naszym powołaniu w Bożych planach Zbawienia. Rozważamy objawienie się 

Boga Trójcy Świętej podczas Chrztu w Jordanie. Rozmyślamy też nad naszym 

Chrztem Świętym, aby żyć W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Cud na weselu w 

Kanie Galilejskiej ukazuję troskę i wstawiennictwo Maryi: Zróbcie wszystko 

cokolwiek mój Syn wam powie. Napełnijcie stągwie wodą - usłyszeli słudzy z ust 

Jezusa. I napełnili je aż po brzegi. My też wrażliwie słuchajmy i czyńmy, a nasze 

życie będzie w rękach Boga. W trzeciej tajemnicy Światła jesteśmy uczniami Jezusa. 

Słuchamy tego co nam mówi, patrzymy w Niego i rozważamy co czyni. Idziemy za 

Nim i z Nim. On jest naszą drogą, prawdą i życiem. Uczestniczmy w Sakramentach 

świętych, w których Jezus nas zbawia i przemienia. W tajemnicy Przemienienia 

wspinamy się na górę, aby się modlić, coraz bardziej poznawać, wierzyć i kochać 

Jezusa. Jezus objawia swoje Bóstwo. A głos Ojca poświadcza: To jest mój Syn 

umiłowany, Jego słuchajcie. Piąta tajemnica różańca to: Eucharystia, Komunia 

Święta; Jezus Ukrzyżowany i Zmartwychwstały ponawia Ofiarę. Przychodzi w 

Komunii Świętej ze zwycięstwem nad śmiercią, grzechem i szatanem, abyśmy żyli 

Jego zwycięstwem.  

 Rozważajmy też ból, cierpienie, krzyż i śmierć Jezusa. Rozważajmy 

Najświętszą Ofiarę Krzyża i rozmyślajmy nad miłością Serca Jezusowego na Krzyżu. 

Rozważajmy Jego i naszą miłość przebaczającą. W tej bolesnej części różańca 

rozważajmy udręki Jezusa w Getsemanii, okrucieństwo i rany biczowania, 

wyśmianie, szyderstwo, zniewagi i cierniem ukoronowanie. Rozważajmy dźwiganie 

Krzyża i rozmyślajmy nas warunkiem pójścia za Jezusem: „Jeśli kto chce iść za Mną, 

niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie 

naśladuje”. Rozmyślając, wpatrując się i wsłuchując się w ból, cierpienie i Konanie 

Jezusa zaczynamy głębiej rozumieć sens także naszych udręk, biczowania  

i upokorzeń; ciężar krzyża i codzienne go dźwiganie. Przygotowujemy się też do 

wypowiedzenia „Amen” w momencie śmierci. Niesiemy nasze codzienne życie na 

Mszę św. i przemienieni „Głosimy śmierć Twoją Panie Jezu, wyznajemy Twoje 

zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.” 

 Rozważając tajemnice Chwalebne różańca przeżywamy obecność Jezusa 

Zmartwychwstałego w naszym codziennym życiu i doświadczamy troski dobrego 

Pasterza o nas i Kościół Święty. On pokazuje nam drogę i jest Drogą do Ojca  

w niebie. Posyła Ducha Świętego Pana i Ożywiciela. A Maryja wzięta do nieba, 

zstępuje do nas i jest naszą Matką i Królową. Opiekuje się nami, poucza, prowadzi, 

modli się za nas i pomaga nam. A my modlimy się w Jej intencjach, odmawiamy 

Różaniec i rozważamy tajemnice Różańca.  

 W tajemnicach różańcowych odnajdujemy nasze życie, nasze radości, 

codzienny dzień i jego problemy; nasze smutki, cierpienia i krzyże, oraz naszą radość 

w Bogu i opiekę Maryi. Modląc się na różańcu doświadczamy jak Różaniec i jego 

tajemnice przekształcają nasze życie; jak nas przemieniają. W tajemnicach 

różańcowych składamy nasze życie i wszystko co je stanowi - w ręce Boga. 

 Królowa Pokoju w tym orędziu przywołuje przykład Piotra, który spotkał 

Jezusa, a Duch Święty napełnił jego serce. My też odmawiając Różaniec i rozważając 

tajemnice różańcowe, przeżywamy spotkanie z Jezusem. Wzrastamy w wierze  

i widzimy coraz większe działanie Ducha Świętego w naszym życiu. Gdy modlimy się 

na Różańcu - tajemnice różańca są coraz bardziej obecne w naszym życiu i nasze 

życie jest przez nie przemieniane. Doświadczamy, że przez obecność Maryi Bóg 

otacza nas dzień po dniu miłością, abyśmy tą miłością żyli. W Różańcu 

otrzymujemy przynaglenie, aby dawać świadectwo żyjąc Bożą miłością jaką Bóg 

nas otacza przez obecność Maryi.  

 Dlatego, kochane dzieci bądźcie otwarci. Rozważać tajemnice różańcowe, 

rozmyślać nad nimi - to otwierać się na przychodzącego Boga; to otwierać się  

i przyjmować miłość Boga; to pragnąć i prosić; to przyjmować wzrost wiary i miłości; 

to przyjmować pokój; to przyjmować uzdrowienia i przemianę życia; to dziękować.  

 Módlcie się sercem w wierze. Przyjmijmy te słowa, jako zadanie na 

najbliższy czas. Odmawiamy Różaniec czyli: rozważamy, naśladujemy, prosimy; 

umacniamy się, odrzucamy zniechęcenie i wątpliwości. „Dotrzymujemy towarzystwa 

Maryi”, uczymy się wierzyć, rozmyślać, kochać, postępować - jak Ona. Wtedy 

doświadczamy przemiany życia, bo kto z kim przestaje takim się staje. Rozmyślamy  

z Maryją. Uczymy się Jej pojmowania spraw, rozumienia, wiary, miłości i modlitwy. 

Jej pragnienia stają się naszymi. I wtedy rozumiemy co znaczy Módlcie się w moich 

intencjach.  

       o. Eugeniusz Śpiołek Sch.P.  


