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REKOLEKCJE KRÓLOWEJ POKOJU
W OGNISKU BOŻEGO POKOJU W SUCHCICACH
29 czerwiec (sobota) - 7 lipiec (niedziela) 2013r.
14 lipiec (niedziela) - 21 (niedziela) lipiec 2013r.
27 lipiec (sobota) - 4 sierpień (niedziela) 2013r.
Program codzienny w łączności duchowej z Medugorje:
18:00 Różaniec
Eucharystia
Modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała /albo wspólna
adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie,
a w piątek Adoracja Krzyża/
W ciągu dnia Słowo Boże, Orędzia, Konferencje,
Godzina Miłosierdzia, całodzienna Adoracja, filmy.
Dojazd indywidualny albo zorganizowany z Ogniska w Łodzi.
Za pobyt uczestnicy składają ofiary według swych możliwości.
Zgłoszenia codziennie w Ognisku po Koronce do Miłosierdzia Bożego, albo po Mszy
Świętej
wieczornej
oraz
poprzez
e-mail:
ogniskobozegopokoju@gmail.com
tel. (42)6363077 lub 604943477
Zapraszamy wszystkich, także całe rodziny z dziećmi!
„Drogie dzieci!
Wzywam was do modlitwy sercem. W szczególny sposób, drogie dzieci, wzywam was byście
modlili się o nawrócenie grzeszników, tych którzy mieczem nienawiści i codziennymi
przekleństwami przebijają moje serce i Serce mojego Syna Jezusa. Módlmy się, drogie dzieci, za
wszystkich, którzy nie pragną poznać miłości Bożej, pomimo że należą do Kościoła. Módlmy się,
by się nawrócili, by Kościół zmartwychwstał w miłości. Czas, który jest wam dany na nawrócenie
możecie przeżyć tylko w miłości i w modlitwie. Postawcie Boga na pierwszym miejscu, aby Jezus
Zmartwychwstały stał się waszym przyjacielem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje
wezwanie”. (25.03.1999)
„Drogie dzieci!
Dziś znowu wzywam was do nawrócenia i do mocniejszej wiary w Boga. Kochane dzieci, szukacie
pokoju i modlicie się na różne sposoby, ale jeszcze nie oddaliście waszych serc Bogu, aby On
wypełnił je Swoją Miłością. Oto dlaczego jestem z wami, aby nauczyć was i zbliżyć was do miłości
Bożej. Jeśli będziecie kochać Boga ponad wszystko, będzie łatwiej się wam modlić i otworzyć Mu
swe serce. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie”. (25.05.1999)

29 maja - 2 czerwca 2013r. Rekolekcje na temat Eucharystii i adoracji
W Roku Wiary zapraszamy na przeżycie Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa oraz rekolekcji eucharystycznych do drugiego naszego Ogniska, do Suchcic.
Wyjazd z Łodzi 29-ego maja o godz. 17:00. Zakończenie w niedzielę Godziną
Miłosierdzia. Przyjazd do Łodzi wieczorem. Serdecznie zapraszamy. Zapisy w Ognisku.
Hostio żywa, Siło jedyna moja, Zdroju miłości i miłosierdzia, ogarnij świat cały, zasilaj
dusze mdlejące. O błogosławiona chwilo i momencie, w którym Jezus swoje
najmiłosierniejsze Serce zostawił. (Dz. 223)
8 czerwca 2013r. (sobota) zapraszamy na kolejne
wspólnotowe
całodobowe
czuwanie
modlitewne
w obronie życia.
Rozpoczęcie w sobotę o godz. 8:00, wspólny Apel Jasnogórski o godz. 21:00, zakończenie
w niedzielę też o godz. 8.
Prosimy serdecznie wszystkich, którzy tworzyli "40 dni dla Życia", aby to czuwanie w każdą
drugą sobotę miesiąca podtrzymywali. Dodatkowe informacje o czuwaniu w Ognisku
Bożego Pokoju lub u Szymona nr tel.693664183 po godz. 16:00.
Prosimy o przychodzenie, kiedy kto może!
Święta Boża Rodzicielko i Matko dobrej rady! Przyrzekamy Ci, że odtąd wszyscy staniemy
na straży budzącego się życia. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca
wszelkiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu.
/fragment z Jasnogórskich ślubów Narodu polskiego/

13 czerwca 2013r. (czwartek) Przeżywamy piąty rok Wielkiej Nowenny
Fatimskiej. Zapraszamy każdego 13. dnia miesiąca (maj-październik)
Temat tego roku: EUCHARYSTYCZNY KLUCZ.
Cud nad cudami, który zmienia wszystko.
godz. 17:30 - Różaniec, Msza św., procesja i Apel Maryjny

25 czerwca 2013r. (wtorek) - Dzień Orędzi Królowej Pokoju.
Modlimy się O POKÓJ W SERCU, Z BOGIEM I LUDŹMI
18:00 – Różaniec
19:00 – Msza Święta
/Możliwość podjęcia Duchowej Adopcji oraz Przyrzeczenia Trzeźwości:
nie piję alkoholu, nie kupuję alkoholu, nie częstuję alkoholem/

20:00 – Modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała

Więcej informacji o Ognisku na stronie www.ogniskobozegopokoju.pl
E-mail: ogniskobozegopokoju@gmail.com adres: Łódź, Gdańska 85

