
                                                        OGŁOSZENIA 
25- ty maj Dzień Orędzi Królowej Pokoju. Modlimy się o pokój w sercu  
z Bogiem i ludźmi oraz o zdrowie ducha, duszy i ciała. Rozpoczynamy 
Różańcem o godz. 18:00. Następnie sprawowana jest Msza św. i modlitwy  
o pokój i uzdrowienie. Jest też możliwość podjęcia Duchowej Adopcji Dziecka 
Poczętego i Przyrzeczenia Trzeźwości . 

26 maja po Mszy św. (Msza św. o 18:30)  będziemy śpiewać Matce Bożej 
pieśni maryjne. Serdecznie zapraszamy. W Dniu Matki  zróbmy serdeczny 
prezent Maryi,  Królowej Pokoju. 

27 maj rozpoczniemy Nowennę przed zesłaniem Ducha św. Codziennie  
o godzinie 17:30. 

4 czerwiec – sobota - godz. 20:00-22:00 zapraszamy na wspólne czuwanie 
przed zesłaniem Ducha św.  

Zapraszamy na Rekolekcje Eucharystyczne do Ogniska Bożego Pokoju  
w Suchcicach; 16-19 czerwiec.  Rozpoczynamy o godzinie 11:00 - Mszą św.  
w Uroczystość Bożego Ciała. (Można przyjechać w środę). Zapisy 507983234 
Agnieszka 
 
PRZYPOMNIENIE: Rok temu, 25 czerwca 2021 Ks. Bp Ireneusz Pękalski 
poświęcił dużą kaplicę pw. Królowej Pokoju. Serdecznie zapraszamy na 
trzydniowe Rekolekcje  23, 24 i 25 czerwca. Rozpoczynamy Różańcem  
o 18:00, następnie będzie Msza św. i modlitwa o pokój. 
 
Czy wiesz, że …? 
Nasze Ognisko Bożego Pokoju w Suchcicach nie zmieniając miejsca –  
zmieniło adres. Ulica przy której jest Ognisko, otrzymała nazwę Królowej 
Pokoju. Z tego, co udało nam się ustalić- jest to pierwsza ulica o tej nazwie  
w Polsce.  (A jeśli gdzieś już jest- prosimy o informację). Ognisko Bożego 
Pokoju, ul. Królowej Pokoju 5, 07-407 Czerwin. 
                                                                           Moderator Ogniska Bożego Pokoju     
                                                                                                  o. Eugeniusz Śpiołek Sch 

Informacje o Ognisku na stronie: www.ogniskobozegopokoju.pl  
tel. Agnieszka 507983234, Łukasz 691821893.  
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Orędzie z 25 kwietnia 2022 r.  
 
„Drogie dzieci! Patrzę na was i widzę, że jesteście zagubieni. 
Dlatego wszystkich was wzywam: wróćcie do Boga, wróćcie do 
modlitwy a Duch Święty wypełni was swoją miłością, która daje 
radość sercu. Będzie w was wzrastać także nadzieja na lepszą 
przyszłość i staniecie się radosnymi świadkami Bożego miłosierdzia 
w was i wokół was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje 
wezwanie”. 

Lepsza przyszłość 

Wywiad OJCA LIVIO we włoskim Radio Maryja z MARIĄ PAVLOVIĆ-LUNETTI  
25 kwietnia  2022 r. 
 
O. Livio: Czy i dziś Matka Boża była tak poważna jak w ostatnich dwóch 
miesiącach? 

Marija: Nie. Była pogodna. Jednak orędzie jest bardzo zobowiązujące: 
Patrzę na was i widzę, że jesteście zagubieni. (…) Jesteśmy zagubieni, bo nie 
wpatrujemy się w Boga. W Bogu powinniśmy się zagubić, w miłości Boga, 
której przejawem jest codzienna obecność Matki Bożej. Spośród nas sześciorga, 
troje nadal codziennie widzi Matkę Bożą. Nigdy nie zdołamy za to podziękować 
Bogu. (…) Nawet w obecnej sytuacji, kiedy jest wojna, za mało się modlimy. 
A Matka Boża nieustannie prosi, byśmy modlili się coraz więcej. (…) 

O.L.: Nie widać masowych nawróceń. Nastąpiła masowa dechrystianizacja,  
i to jest widoczne. W ciągu kilkudziesięciu lat ludzie stali się poganami. Żyjemy 
w świecie, w którym środki masowego przekazu lansują wszystko, co światowe. 
(…) Natomiast powrót do chrześcijaństwa dokonuje się powoli i są to pojedyncze 
osoby. To droga, którą każdy musi iść sam i z niemałym trudem. 



 

M.: To zależy. Z niemałym trudem, albo z wielką radością. Jeśli człowiek 
spotyka Boga, życie chrześcijańskie staje się radością. (…) 

Musimy być świadomi tego, że jesteśmy tutaj pielgrzymami, że to życie jest 
krótkie i czeka nas wieczność. Często narzekamy, że nie jest nam dobrze, ale 
jednocześnie boimy się pójść do Nieba, bo obawiamy się śmierci. (…) Dlatego 
prośmy Boga, aby umocnił naszą wiarę, zwłaszcza w chwilach trudności i próby, 
abyśmy mogli być jak pierwsi męczennicy, którzy swoim przykładem i własnym 
życiem dawali świadectwo. Nawet wówczas, gdy byli zabijani, maltretowani, 
rzucani lwom na pożarcie w Koloseum. Modlili się i wielbili Boga, w obliczu 
śmierci, mając doskonałą świadomość tego faktu i silną wiarę. Dzisiaj również i 
my stajemy w obliczu wyrzeczeń, kiedy mamy dawać świadectwo naszej wiary. 
Inni uważają nas za fanatyków, za ludzi zacofanych – tylko dlatego, że jeszcze 
się modlimy do Boga. Dla niewierzących to dziwactwo. W czasach komunizmu 
mówiono, że wiara to opium dla ludu. A Matka Boża przyszła właśnie tu, i 
pokazała im czym jest to „opium dla ludu”. Obecność Boga, Jej obecność. 
Przypomniała, że na tym świecie wszystko przemija i że naszą przyszłością jest 
życie wieczne. Przypomniała komunistom, że istnieje czyściec i piekło. 

O.L.: Widzę, że Matka Boże chce przygotować nas na Zesłanie Ducha 
Świętego (…) 

 M.: Tak. Matka Boża mówi: wróćcie do modlitwy a Duch Święty wypełni was 
swoją miłością, która daje radość sercu. To znaczy, jeśli będziemy się modlić, 
Duch Święty posłuży się nami, zostaniemy ukształtowani przez Ducha 
Świętego, wypełnieni Jego miłością. Wtedy nie tylko my sami staniemy się 
lepsi, lecz także nasza przyszłość będzie lepsza. To my sami stajemy się 
sprawcami dobra lub zła, dokonując takiego czy innego wyboru. Jeśli 
wybieramy świętość, wybieramy dobro, radość życia – staniemy się radosnymi 
świadkami Bożego miłosierdzia w nas i wokół nas. 

O.L.: Jak myślisz, w dzisiejszym świecie, który się zbroi, w sytuacji zagrożenia 
wojną, czy jest jeszcze możliwa lepsza przyszłość bez cudu nadzwyczajnej łaski? 

M.: Ja wierzę w orędzie Matki Bożej. A Ona powiedziała: Bóg pozwala mi 
być wśród was, abym mogła was prowadzić. Przyszła jako Królowa Pokoju. 

Ona chce nas prowadzić. Dokąd? Na drogę świętości, do nawrócenia, do życia 
wiecznego. A diabeł posługuje się człowiekiem i chce doprowadzić do wojny i 
zniszczenia. Ale przecież jesteśmy też i my! Jest wiele osób, które się modlą, 
które działają na rzecz pokoju. Także teraz, w sytuacji, w której znalazła się 
Ukraina, opowiadano mi o różnych doświadczeniach, na przykład o tym jak 
żołnierze wspólnie modlili się o pokój, żołnierz rosyjski i ukraiński. Wielu 
spośród tych żołnierzy zostało przymuszonych do służby wojskowej i do wojny, 
a tak naprawdę pragną pokoju. Prędzej czy później tacy ludzie buntują się, bo 
nie chcą wojny ani śmierci, tylko chcą życia, radości i Boga. My chcemy Boga 
– jak mówią słowa jednej z pieśni.  

O.L.: Mamy do dyspozycji nadzwyczajną broń, która pozwala wygrać każdą 
bitwę. Mamy Różaniec Święty.  

M.: Matka Boża powiedziała, że modlitwą i postem można oddalić nawet 
wojny. Znam osoby, które poszczą odkąd zaczęła się ta wojna, nie tylko przez 
40 dni. Niektórzy podjęli post o chlebie i wodzie. W krajach Europy 
Wschodniej jest bardzo dużo takich osób i każdego dnia w momencie 
objawienia modlę się do Matki Bożej o pokój. Pan Bóg nas wysłucha, a Matka 
Boża jest z nami, wstawi się do Boga prosząc o pokój. My powinniśmy okazać 
stałość i wytrwać. Jest nas niewielu, ale wszystko robimy całym sercem. 
Modlimy się, pościmy – staramy się najlepiej jak umiemy.  

O.L.: Wybacz, że o to pytam, ale media cały czas o tym mówią. Czy nie ma 
zagrożenia, że ten konflikt się rozszerzy i wybuchnie wojna światowa, która 
zniszczy nas wszystkich? 

M.: Modlę się, i wierzę głęboko, że nie, ponieważ Matka Boża jest z nami. 
Ona jest Niewiastą przyszłości. Jest Matką Boga, która przybyła, aby nas 
ratować, wspomagać i prowadzić. Jesteśmy okropni: przestaliśmy wierzyć, 
przestaliśmy się modlić, nie szanujemy prawa Bożego, nie żyjemy zgodnie z 
Bożymi Przykazaniami, itd. Lecz mimo wszystko Matka Boża jest z nami.  

Marija i o. Livio odmówili na koniec Magnificat oraz Chwała Ojcu, i o. Livio 
udzielił błogosławieństwa.  


