
 

doświadczamy w rzeczach drobnych i w rzeczach wielkich, że Pan Bóg działa  

i wzywa nas, byśmy stali się Jego pomocnikami (…). 

OGŁOSZENIA 

 
25- ty październik - 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 . 

        Zapraszamy na rekolekcje w Ognisku w Suchcicach. 

6-9 października (czwartek-niedziela). Temat rekolekcji: „Już sam Różaniec 

może dokonać cudów” (Orędzie, 25.01.1991). Rozpoczęcie o 15:00. 

Zakończenie Godziną Miłosierdzia o 15:00 w niedzielę. 

10-13 listopada (czwartek-niedziela). Temat:  „Świętych obcowanie”. 

1-4 grudnia (czwartek-niedziela). Temat: „Nie lekceważcie 

odpowiedzialności, która jest wam powierzona”(Orędzie, 02.11.2012. 

Święta Bożego Narodzenia. Zapraszamy Wszystkich, którzy chcieliby 

przeżyć wigilię i Święta Bożego Narodzenia we Wspólnocie Ogniska Bożego 

Pokoju w Suchcicach.  

Zgłoszenia i szczegółowe informacje dotyczące rekolekcji i Świąt - 

Agnieszka 507983234 lub ogniskobozegopokoju@gmail.com. 

Zapraszamy na adorację 24h/dobę.  
                                                                           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 września 2022 r.  

 „Drogie dzieci! Módlcie się, by Duch Święty oświecił was, abyście byli 

radosnymi poszukiwaczami Boga i świadkami bezgranicznej miłości. Jestem  

z wami, kochane dzieci, i ponownie wzywam was wszystkich: nabierzcie 

odwagi i świadczcie o dobrych uczynkach, które Bóg czyni w was i przez was. 

Radujcie się w Bogu. Czyńcie dobro bliźniemu, aby wam było dobrze na ziemi 

i módlcie się o pokój, który jest zagrożony, bo szatan chce wojny i niepokoju. 

Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”. 

Poszukiwacze Boga 

Wywiad OJCA LIVIO w Radio Maryja z MARIĄ PAVLOVIĆ-LUNETTI 

25 września 2022 r. 

O. Livio: Wydaje mi się, że to bardzo piękne orędzie, bardzo pocieszające. 

Marija: Odnoszę wrażenie, że za każdym razem Matka Boża chce 

powiedzieć coś więcej. A dzisiaj zachęca nas, byśmy się modlili, by Duch 

Święty oświecił nas, abyśmy byli radosnymi poszukiwaczami Boga  

i świadkami bezgranicznej miłości. To chorwackie słowo jest 

nieprzetłumaczalne: bogotrazitelji – poszukający Boga, świadkowie Boga  

i Jego ogromnej, bezgranicznej miłości. (…) Dziś widzimy, panujący 

powszechnie ateizm, pogaństwo, rozmaite ideologie, które oddalają nas od 

Boga. A Matka Boża niestrudzenie zwraca się do nas, próbuje dodać nam 

odwagi, ponownie zachęca nas byśmy świadczyli o dobrych uczynkach, które 

Bóg czyni w nas i przez nas, a przez nas także w naszych bliźnich.  

Pragnę podzielić się z wami pięknym świadectwem, jak ważna jest jedność. 

W tym tygodniu podczas objawienia była obecna pewna kobieta z córką. 

Opowiedziały mi, że córka zapadła w głęboką śpiączkę. Proboszcz wraz  
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z wszystkimi parafianami postanowił podjąć modlitwę i post. Mieszkają 38 km 

od Medziugorja. Został wystawiony Najświętszy Sakrament i wspólnie modlili 

się o tę łaskę, o łaskę całkowitego uzdrowienia dla tej młodej dziewczyny. Cała 

parafia z wielkim entuzjazmem włączyła się w modlitwę, od najmniejszego do 

największego postanowili przejść 38 km pieszo. Kiedy dotarli na Kriżevac  

i modlili się na szczycie, dziewczyna obudziła się ze śpiączki, podczas gdy 

lekarze mówili, że nie ma już żadnych szans, żeby wróciła do zdrowia. A ona 

wyzdrowiała i przyszła, aby stanąć przed Matką Bożą i podziękować Jej za 

otrzymaną łaskę, za to, że obudziła się ze śpiączki i całkowicie odzyskała 

zdrowie. Ma 15 czy 16 lat (…). Matka Boża nieustannie nas wzywa i mówi:  

Módlcie się, by Duch Święty oświecił was. Módlmy się o światło Ducha 

Świętego, byśmy mogli być radosnymi nosicielami pokoju, radości  

i wzajemnego szacunku (…). 

O. L.: Maryja powtarza dzisiaj słowo „radość”. Tak jakby chciała nam 

powiedzieć, że nie powinniśmy się smucić. 

M.: Tak, zwłaszcza ostatnio. Widzimy to  bardzo wyraźnie. Także  

w licznych orędziach Matka Boża mówi, byśmy się radowali, dodaje nam 

otuchy, mówi, byśmy szukali Boga, byśmy szukali dobra, pokoju, byśmy 

modlili się do Ducha Świętego o światło, byśmy mogli stać się odbiciem Boga, 

bo chrześcijanin jest osobą pozytywną. Wierzę głęboko, że właśnie tego chce 

od nas Matka Boża. Byśmy w ten sposób stali się świadkami. By patrząc na 

nas, ludzie mówili to, co mówiono o pierwszych chrześcijanach: „Spójrzcie, 

jak oni pięknie żyją, zobaczcie, spójrzcie, jacy są święci, jak miłują bliźniego”. 

Właśnie takimi ludźmi powinniśmy być. Nie takimi, którzy odstraszają innych, 

ale takimi, którzy przybliżają ich do Boga, z radością, z miłością,  

z wdzięcznością, także przez dobre uczynki, tu w życiu doczesnym.  

(…) O. L.: Uderzyły mnie te słowa: <Ponownie wzywam was wszystkich>. 

Jesteśmy rozproszeni po świecie, nieco zagubieni, a Ona wzywa nas, byśmy 

Jej słuchali, byśmy zaczęli działać, byśmy byli odważni, byśmy odrzucili lęk. 

Powinniśmy odpowiedzieć na to wezwanie. 

M.: (…)Jeśli zaczniemy z radością i odwagą dawać świadectwo o Bogu, to 

radość przepełnia nasze serca. Stajemy się posłusznymi narzędziami w Jego 

ręku. Zaczynamy dawać świadectwo, opowiadamy nie tylko o swoich 

doświadczeniach, ale także o naszym życiu, o tym jak Bóg działał i jak nadal 

działa w naszym życiu, w sposób niezwykły. Powinniśmy zdobyć się na 

odwagę, by mówić o tym, jak szukaliśmy Boga, ponad wszystko, i w jaki 

sposób Bóg nam odpowiedział. Właśnie dlatego na samym początku Matka 

Boża powiedziała, byśmy w naszych domach postawili Pismo Święte w 

widocznym miejscu, by czytać je każdego dnia. Ponieważ przez słowo Boże, 

przez Pismo Święte, przez liczne świadectwa wielu osób, widzimy że Bóg 

działa. 

O. L.: Chciałbym prosić Cię, byś skierowała kilka słów zachęty do naszych 

słuchaczy. Przeżywamy trudne chwile, ale Matka Boża jest z nami, 

przychodzi każdego dnia... 

M.: (…)Bóg jest miłosierny, nie zniechęca się, ciągle nas wzywa, posyła 

swoją Matkę, aby mówić nam o swojej bezgranicznej miłości, a miłość Boża 

nie jest jak zwykła, ludzka miłość. Dlatego mówię do was wszystkich: odwagi! 

Módlcie się, aby Duch Święty dał wam swoje światło i abyście mogli dobrze 

przeżyć swoje ziemskie życie. To jest czas łaski, ponieważ obecność Maryi 

wśród nas to wielki dar. Możemy podziękować Bogu z całego serca za tę 

wielką łaskę, za każdą chwilę obecności Matki Bożej, za każde słowo pełne 

otuchy i miłości. Ona kocha nas i wierzy w nas, ponieważ mówi, że możemy 

zmienić ten świat. Zapewnia, że jest z nami, że wstawia się za każdym z nas do 

swojego Syna, Jezusa. Kto jest przeciwko nam, skoro z nami jest Bóg i Matka 

Boża? Dlatego nie poddawajcie się, bądźcie dobrej myśli. Musicie być 

osobami przepełnionymi Bożym światłem, promiennymi, radosnymi. Osobami, 

które kochają Boga i bliźniego. Bóg daje nam swoją Matkę, byśmy mieli 

pewność, że On nas nie zostawi, że jest z nami i właśnie dlatego posyła do nas 

Maryję.  

Modlę się szczególnie za chorych i cierpiących, za tych, którzy przechodzą 

czas próby, mają problemy z pracą, borykają się z różnymi problemami 

zdrowotnymi. Odwagi, ofiarujcie wszystkie wasze cierpienia Bogu, który  

z każdego waszego cierpienia potrafi wyprowadzić dobro dla was i waszych 

rodzin, także dla całej ludzkości. To my mamy być niczym akwedukt, który 

doprowadza wodę na pustynię. Jest wiele pustyń, gdzie nie ma wiary, a my 

możemy ofiarować swe wyrzeczenia i swoje cierpienie, modlitwę i post. Matka 

Boża mówi, że przez modlitwę i post można zażegnać nawet wojny. A my  


