12 GWIAZD W KORONIE MARYI KRÓLOWEJ POKOJU
Misją Stowarzyszenia Communita Regina Della Pace są działania na rzecz pokoju i pojednania między ludźmi.
Stowarzyszenie nasze realizuje projekt „12 Gwiazd w Koronie Maryi Królowej Pokoju” polegający na
utworzeniu na świecie dwunastu Międzynarodowych Centrów Wieczystej Adoracji Najświętszego
Sakramentu w Intencji Pokoju. Powstają one na różnych kontynentach, w miejscach szczególnie
doświadczonych skutkami konfliktów zbrojnych, brakiem porozumienia pomiędzy narodami i religiami.
Aktualnie Dzieło 12 Gwiazd prowadzone jest w następujących miejscach: Kościół Groty Mlecznej w BetlejemZiemia Święta, Sanktuarium Królowej Pokoju – Oziornoje w Kazachstanie, Kościół parafialny św. Jakuba –
Medjugorie w Bośni i Hercegowinie, Bazylika Matki Bożej Pokoju – Yamoussoukro na Wybrzeżu Kości
Słoniowej, Sanktuarium Matki Bożej Słowa – Kibeho w Rwandzie, Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej –
Namyang w Korei Południowej oraz Sanktuarium św. Jana – Dagupan na Filipinach.
Widzialnym znakiem duchowego dzieła są ołtarze adoracji Najświętszego Sakramentu wraz z monstrancją
nawiązującą do wizerunku Matki Bożej. Powstają one w Polsce, w gdańskiej pracowni artystycznej
Drapikowski Studio. Swoim pięknem, bogatą symboliką religijną pomagają gromadzącym się pielgrzymom
w modlitwie. Przed przekazaniem ich do miejsc docelowych peregrynują po licznych sanktuariach i
kościołach w Polsce i za granicą, gromadząc na adoracji Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju liczne
rzesze ludzi. W ten sposób pragniemy, aby jak najwięcej osób odkrywało wartość Bożego pokoju i budowało
go w swoich środowiskach, a poprzez modlitwę wypraszało go tym, którzy cierpią w wyniku wojen, tracą
najbliższych, dobytek życia, czy muszą opuszczać miejsca, w których żyli od pokoleń.
Stowarzyszenie tworzy również Łańcuch Modlitwy o Pokój, którego ogniwami stają się wszyscy podejmujący
modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu w intencji pokoju. Przez to działanie chcemy wspierać tych,
którzy w sposób szczególny są odpowiedzialni za pokój – polityków, instytucje międzynarodowe, organizacje
humanitarne.
W dzisiejszych czasach jesteśmy świadkami licznych wojen i prześladowań ludzi w różnych miejscach na
świecie. Jako ludzie wierzący, zgodnie z nauczaniem papieskim, w tym świętego Jana Pawła II, musimy czuć
się odpowiedzialni za pokój na świecie. To jest nasz chrześcijański obowiązek. Zapraszamy do osobistego
włączenia się w realizację Dzieła 12 Gwiazd w każdy możliwy sposób. Więcej informacji dostępnych jest na
stronie www.reginapacis.pl.
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