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Całe rodziny, ale nie tylko,
zapraszamy do udziału
w rekolekcjach, organizowanych
specjalnie z myślą o nich.
Głównym punktem każdego dnia
jest nabożeństwo wieczorne
w łączności duchowej
z Medugorje (godz. 18:00):
Różaniec, Eucharystia, modlitwa
o uzdrowienie duszy i ciała (albo
wspólna adoracja Pana Jezusa
w Najświętszym Sakramencie),
zaś w piątek adoracja Krzyża…
W ciągu dnia Słowo Boże, Orędzia,
konferencje, Godzina Miłosierdzia,
całodzienna adoracja, filmy.
W
programie
też:
wycieczki
na rowerach, zwiedzanie Muzeum
Powstania Styczniowego w Ostrołęce,
skansen w Kadzidle na Kurpiach, dla
zainteresowanych lotnictwem Ośrodek
Szkoleniowy na pobliskim lotnisku.

OD 4 SIERPNIA DO 21 SIERPNIA
BĘDZIE
TRWAŁ
NIEUSTANNY
WIECZERNIK KRÓLOWEJ POKOJU,
DO KTÓREGO MOŻNA PRZYJECHAĆ
W
WYBRANYM
PRZEZ
SIEBIE
TERMINIE
PO
WCZEŚNIEJSZYM
ZGŁOSZENIU.

Na rekolekcje i na Wieczernik w Suchcicach (powiat Ostrołęka)
dojazd indywidualny albo zorganizowany z Ogniska w Łodzi.
Za pobyt uczestnicy składają ofiary według swych możliwości.
Więcej informacji o Ognisku Bożego Pokoju na stronie
internetowej www.ogniskobozegopokoju.pl
Zgłoszenia osobiście w Ognisku w Łodzi ul. Gdańska 85 lub
Suchcicach
oraz
poprzez
e-mail:
ogniskobozegopokoju@gmail.com, oraz telefonicznie tel.
(42)6363077, 666987597; 604943477

Wzmocnić, a może odzyskać miłość i pokój w rodzinie.
Wiele osób choruje na ciągłe „nie mam siły; już tyle razy
próbowałem; tak, ale; tak ale później; wątpię; nie wierzę; nie mam czasu; co
mnie to obchodzi; dajcie mi spokój”. Dają odczuć swój ciężar: pycha, egoizm,
nałogi złe skłonności, pośpiech i brak czasu dla dzieci.
Kto może nam pomóc? Kto ma lekarstwo na te dolegliwości? Tylko Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty, tylko Boża miłość może ogrzać ludzkie serce
i oświetlić ciemności, tylko On może zabrać niepokój, lęk i słabość. Tylko w
Nim można zbudować rodzinę, każdy najpierw w swojej duszy.
Jak zwrócić się całą rodziną ku Bogu – rodzice razem z dziećmi? Pomaga
nam Matka Boża. Oto Matczyne słowa pełne miłości wyjęte z Jej orędzi w
Medugorje: „Drogie Dzieci! W matczynej miłości proszę was, podajcie mi
swoje ręce, pozwólcie mi abym was prowadziła. Ja, jako matka pragnę ocalić
was od niepokoju, rozpaczy i wiecznego potępienia… Drogie dzieci,
modlitwa czyni cuda. Wtedy gdy jesteście zmęczeni, chorzy, nie widzicie
sensu życia, weźcie różaniec i módlcie się… Pojednajcie się i oczyśćcie
swoją duszę… Proszę was wytrwajcie w modlitwie aby Duch Święty zstąpił
na wasze rodziny, które żyją w ciemności. Matka modli się razem z wami
i wstawia się za wami przed Swoim Synem… Tylko przez modlitwę drogie
dzieci, wasze serce stanie się przemienione, stanie się lepsze i bardziej czułe
na Słowo Boże… Kochane dzieci, niech Msza Święta nie będzie dla was
zwyczajem lecz życiem. Żyjąc codzienną Mszą Święta odczujecie pragnienie
świętości i będziecie w niej wzrastać… Dzieci wzywam was do rozmiłowania
się w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza. Adorujcie Go drogie dzieci…”
Aby nasze serca nie były twarde i nieurodzajne - trzeba zakochać
się w Eucharystii. Siostra Elwira, założycielka Wieczerników dla
narkomanów, w płomiennym przemówieniu do kobiet powiedziała: „Podczas
adoracji następuje przemiana własnej duszy i od tego zaczynają się zmiany w
rodzinie. Zmieniają się relacje między członkami rodziny, rodzi się jedność,
zaczyna się dialog. Dzieci znajdują czas i miejsce na rozmowy z rodzicami.
Jest jeden warunek: rodzice też powinni zakochać się w Eucharystii i nauczyć
się trwać przed Jezusem w ciszy. I chociaż na początek niech to trwa tylko 15
minut -wszystko się zmieni”. A następnie dodała: ”Uzdrowienie rozpoczyna
się od odnowienia myśli - sposobu myślenia, następnie dochodzi do
uzdrowienia duszy, uczuć i serca.”
Jak się modlić w rodzinie? Jak adorować Jezusa? Jak wspólnie żyć
i pracować? Tego uczymy się praktycznie podczas rekolekcji Królowej
Pokoju, a także w tzw. Wieczerniku Królowej Pokoju. Zapraszamy całe
rodziny, tak by rodzina nie uległa rozbiciu. Ktoś może przyjechać z dwójką
lub trójką dzieci w zastępstwie mamy, mając jej zlecenie opieki na dziećmi.
Zapraszamy też młodzież i studentów z pedagogiki, narzeczonych – aby
położyli fundament pod przyszłą rodzinę. Zapraszamy też wszystkich którzy
chcą poznać charyzmat Ogniska Bożego Pokoju.
Maryja w swojej szkole prowadzi nas do Jezusa. To On daje życie
naszej duszy. On nas uzdrawia i przemienia. On daje miłość radość i pokój
serca. Tylko Jezus może pomóc, gdy ktoś w rodzinie jest uzależniony. Pewien
chłopak opowiadając o zmartwychwstaniu z narkotyków zacytował słowa
siostry Elwiry: „Każdy uzależniony jest jak wspaniała perła, która wpadła w
błoto, wystarczy ją tylko podnieść i oczyścić, aby ponowie zajaśniała
blaskiem.” I dodał: „Zrozumiałem, że nie wszystko stracone i że ja jestem coś
wart, więc zdecydowałem się wstąpić do wspólnoty (Cenacolo)
i spróbować zmienić swoje życie… Powróciło zaufanie do siebie samego,
wiara w Boga i w modlitwę. We wspólnocie spędziłem cztery i pół roku,
ucząc się żyć wartościami, o których zapomniałem, albo których nie znałem
w ogóle.” (o. Slavko Barbaric Perły o zranionym sercu).

POZOSTAŁE
WYDARZENIA
W OGNISKU BOŻEGO
POKOJU W ŁODZI:

CZUWANIE 24H
DLA ŻYCIA
6 lipca 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. 8.00.
Dodatkowe
informacje
o czuwaniu - w Ognisku
Bożego
Pokoju
bądź
u Szymona, numer tel.:
693664183 (po godzinie
16:00).

13 lipca 2013r.
(sobota) Przeżywamy
piąty rok Wielkiej
Nowenny Fatimskiej.
godz. 17:30 Różaniec, Msza Św.,
procesja i Apel
Maryjny
25 lipca 2013r.
(czwartek) - Dzień
Orędzi Królowej
Pokoju.
18:00 – Różaniec,
19:00 – Msza Święta
20:00 – Modlitwa
o uzdrowienie duszy
i ciała
www.ogniskobozegopokoju.pl

