Domowe Ogniska Modlitwy i Miłosierdzia
Jest to inicjatywa uczenia się systematycznej modlitwy w rodzinach. Nie jest to kolejna wspólnota lub
stowarzyszenie, lecz ruch modlitewny niesformalizowany. Adresowana jest przede wszystkim do całej rodziny aby
wszyscy razem się spotkali na modlitwie. Ta inicjatywa ma pomóc ocalić nasze rodziny a szczególnie młode pokolenie,
które obecnie przeżywa ogromny kryzys duchowy i moralny spowodowany cywilizacją śmierci. D.O.M. to tworzenie
tradycji wspólnej modlitwy w domu i wprowadzanie praktyk religijnych, może być pomocny, aby spotkać się również
ze znajomymi i umocnić w wierze.
Inicjatywa ta jest nazwana Domowym Ogniskiem Miłosierdzia dla podkreślenia modlitwy w której zwracamy
się do Bożego Miłosierdzia szczególnie za tych, którzy jej najbardziej potrzebują (uzależnieni, zrozpaczeni, niewierzący
itp.). Modlimy się za nasze rodziny, ale i miejsca, w których żyjemy, by uwalniać je od wpływu złego. Również bardzo
ważne jest poznawanie i wcielenie w życie orędzia Bożego Miłosierdzia. Inicjatywa ta nie ogranicza się tylko do
modlitwy, ale jest też zachętą do pracy nad sobą, uczenia się przebaczenia i poskramiania własnego egoizmu,
pełnienia uczynków miłosierdzia wobec duszy i ciała.
Pamiętamy różne inicjatywy mające odnowić polskie społeczeństwo jak np. krucjaty trzeźwościowe. Ta jest
skierowana do wszystkich rodzin, by umocnić w nich wspólną i osobistą relację z Bogiem. D.O.M mogą podejmować
różne wspólnoty kościelne pamiętając jednak o programie modlitwy, aby go nie zmieniać w dowolny sposób!
Głównym patronem tego dzieła jest bł. ks. Michał Sopoćko.
Założenia:
Czas: spotkanie raz w miesiącu. Miejsce: mieszkanie, dom rodzinny.
Program spotkania: Składa się tylko z modlitw zatwierdzonych przez Kościół rzymsko- katolicki.
*Część Różańca Świętego *Koronka do Bożego Miłosierdzia
*Akt zawierzenia rodzin i domu Bożemu Miłosierdziu.
Modlitwę można podjąć w cyklu nowenny na Święto Bożego Miłosierdzia. Tekst nowenny czytany jest przed
Koronką do Bożego Miłosierdzia. Potem kontynuować ją nieustannie. Można dodać jeszcze litanie, śpiew
Godzinek do Najświętszej Maryi Panny.
Prowadzący: Spotkanie prowadzi jedna osoba, pilnująca właściwego przebiegu modlitewnego spotkania.
Liczba osób: do 12, jeśli jest więcej należy tworzyć następną grupę DOM. Ważne jest, aby nie przyzwyczajać
się do ludzi, lecz do Boga i inicjować kolejne ognisko modlitwy. Pozostaje się tylko w jednym ognisku
modlitewnym.
Modlitwa Zawierzenia Bożemu Miłosierdziu Rodzin i Domów
Boże Wszechmogący, życie i zmartwychwstanie nasze! Przychodzimy dzisiaj do Ciebie żebrać
o miłosierdzie dla naszej rodziny i dla domu. Jesteśmy świadomi naszych słabości i niewierności.
Wpatrzeni w obraz Bożego Miłosierdzia i przeniknięci skruchą, prosimy Ciebie. Uzdrów naszą
rodzinę od pychy. Wybaw przez Twoje Miłosierdzie od ducha oskarżeń i braku przebaczenia. Uratuj
nas od grzechu… (można wymienić), który najbardziej nas niszczy i obraża Ciebie. Przywróć nam
wzajemną miłość, byśmy nawzajem stali się dla siebie świadkami miłosierdzia w czynie, słowie
i modlitwie. Prosimy o łaskę systematycznej modlitwy osobistej i rodzinnej. Jezu, Królu
Miłosierdzia, przez wstawiennictwo Twojej Niepokalanej Matki błogosław naszej rodzinie,
domowi i Ojczyźnie. Poślij aniołów, aby nas strzegli na drogach Twych przykazań, i doprowadź
do chwały zbawionych w niebie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Co pierwszy piątek miesiąca czuwanie przebłagalne w intencji Ojczyzny – sanktuarium Matki Bożej na
Siekierkach od godz. 21.00; Pielgrzymka Piesza do Łagiewnik 28.V – 03 VI 2016; Pielgrzymka rowerowa
do rodzinnego domu św. Faustyny 22-25 VIII 2016. Zachęcamy w nadzwyczajnym roku Miłosierdzia do
podjęcia przynajmniej raz w miesiącu godzinnej adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji Ojczyzny!
Materiały i informacje na swfaustyna.eu

