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Serce   Sercu 

Biuletyn informacyjny Parafii  

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach  

XXIV  NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

NR 393    12. IX. 2021 r.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
 NIEDZIELA - 12 WRZEŚNIA 2021 roku  

 1. Dziś Uroczysta Beatyfikacja Sługi Bożego Ks. Stefana Wyszyńskiego - wraz             
z Księdzem Proboszczem i przedstawicielami parafii, którzy są w Warszawie dziękujemy za 
dar Błogosławionego. 

 Dziś rozpoczyna się 11. Tydzień Wychowania oraz Kwartalne dni modlitw za 
dzieci, młodzież i wychowawców.  

 2. W poniedziałek Wspomnienie św. Jana Chryzostoma. 
 W poniedziałek 13 lipca br. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy,      

w tym dniu Nabożeństwo Fatimskie o godz. 21.00 - prosimy o przyniesienie 
świec na procesję światła. 

 3. We wtorek Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Zachęcamy do uporządkowania 
krzyży przydrożnych. W tym dniu przypada 3. rocznica sprowadzenia do naszego         
Sanktuarium relikwii bł. Teofiliusa Matulionisa arcybiskupa i męczennika oraz rocznica 
rozpoczęcia Dróg Krzyżowych Uzdrowienia przygotowujących do Jubileuszu 2000 - 
lecia Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa. 
 4. W środę Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. 
 5. W czwartek Wspomnienie św. Męczenników Korneliusza - papieża i Cypriana biskupa. 
 6. W każdy czwartek po Mszy Świętej o godz. 15.30, zapraszamy na różaniec             
w intencji kapłanów posługujących w naszej parafii, kleryków z naszej parafii oraz     
o powołania do służby w Kościele 
 7. W czwartek 16 września br. Męski Różaniec ulicami Suwałk. Modlitwa          
rozpocznie się o g.19.30 w kościele św. Aleksandra. W modlitewnym marszu uczestnicy 
przejdą do Parafii p.w. św. Kazimierza Królewicza na Mszę św. o g.20.20. 
 8. W sobotę Święto św. Stanisława Kostki, Patrona Polski (Patrona młodzieży).  

 9. Trwają zapisy kandydatów do przyjęcia sakramentu Bierzmowania - w zakrystii 
po Mszy Świętej lub w kancelarii u ks. Marcina. 
 10.Zapraszany osoby chętne do wstąpienia do liturgicznej służby ołtarza.         
Spotkania w soboty o godz. 9.00 w sali na plebanii. 
 11. Przez cały wrzesień można zgłaszać dzieci z klas 3 do I Komunii Świętej. 
 12. Transmisja Mszy Świętej z naszego Sanktuarium, w dni powszednie                
od godz. 15.00 do godz. 19.00, a w niedzielę i święta od godz. 7.00 do 21.30. 
www.nspj.suwalki.pl 
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Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał 
uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?» 
Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego 
z proroków». 
On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 
Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu          
o Nim nie mówili. 
I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony 
przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech 
dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. 
Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na 
swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz 
po Bożemu, lecz po ludzku». 
Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś chce 
pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie 
naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie                   
z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je». 

OTO   SŁOWO   PAŃSKIE 

PRZESŁANIE   EWANGELICZNE   

 

 

 

To pytanie  
„A wy za kogo Mnie uważacie?” -  

stawia dzisiaj Chrystus każdemu z nas. 

Ks. Proboszcz 

BÓG DAŁ MU W DARZE WIECZNOŚĆ…  
31 sierpnia 2021 r. - w Warszawie - odszedł do Domu Ojca śp. Ks. Prałat     
Przemysław Rogowski.  
Ks. Prałat P. Rogowski znany był  w naszym w suwalskim środowisku, jako wieloletni 
Proboszcz parafii pw. św. Aleksandra, a później Ksiądz Emeryt posługujący przy    
naszym Suwalskim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Przez wiele lat, niemalże     
codziennie sprawował w Sanktuarium  Mszę Św. o godz. 12.00 i głosił Słowo Boże, 
rzucając ziarno wiary, pobudzając nadzieję i umacniając obecnych na liturgii - Wielką 
Miłością Miłosiernego Boga. Ufamy, że Jego kapłańska posługa była dla wielu z nas 
dodatkową możliwością przybliżania się do Chrystusa, a przez to stawała się wielką 
szansą do przemiany serc w Sakramencie Pojednania i Pokuty, jak też przyjmowania 
z Jego Kapłańskich Rąk - Ciała i Krwi Chrystusa. 
10 września br. - w dniu pogrzebu w Warszawie - o godz. 12.00 w naszym Sanktuarium 
modliliśmy się o Dar Nieba dla Ks. Prałata Przemysława. Niech nasza modlitewna 
pamięć o Zmarłym Kapłanie będzie wyrazem naszej Wdzięczności za Dar Jego życia 
i prośbą o radość wieczną dla Niego - w Domu Dobrego Boga.           /Redakcja/ 
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Z  NAUCZANIA  WIELKIEGO  PRYMASA TYSIĄCLECIA…  Z  SERCA DO SERCA…  
JUŻ… BŁOGOSŁAWIONY… WIELKI PRYMAS TYSIĄCLECIA…  
Nie sposób dziś myśleć, mówić, pisać, czy podejmować jakikolwiek inny temat - aniżeli 
ten radosny, podniosły i wyjątkowy w naszych polskich dziejach - temat o nareszcie 
(!) ogłoszonej publicznie - uroczystej beatyfikacji Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Przyznać jednak muszę, że to przedziwne „przeciąganie” terminu beatyfikacji, wyszło 
nam w sumie na dobre, bo dzięki temu mogliśmy jeszcze bardziej przybliżyć tę            
wyjątkową i tak bardzo ważną dla Kościoła i Ojczyzny - wybitną Postać Wielkiego 
Człowieka. Trzeba zatem z prostotą serca podjąć i przyjąć tę niepodważalną prawdę, 
że dane nam, współczesnym katolikom, dotykać namacalnie owego cudu, który jest 
wyjątkowym Darem Miłosiernej Miłości Pana Boga - Darem podanym nam, Polakom, 
przez Ręce Maryi, naszej Pani, Królowej i Matce, Tej, której Wielki Prymas całkowicie 
zawierzył, zaznaczając: „Wszystko postawiłem na Maryję”... Wielu z nas miało ten 
przywilej poznania Ks. Prymasa „z bliska”, wielu miało okazję słyszeć Jego zdecydowany          
i wymagający głos, a wielu po prostu spotkało się z Nim wprost, kiedy pojawiał się także 
na naszych ziemiach... Takie spotkania pozostawiają na zawsze niezatarty ślad, dzięki 
któremu teraz jeszcze bardziej wyraziście widzimy, jak wielki jest Bóg, który daje nam 
aż takie Znaki w Osobach współczesnych nam świętych i błogosławionych... 
Niech ten szczególny czas, kiedy w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, swym  
autorytetem Kościół potwierdzi fakt, że Ks. Kard. Stefan Wyszyński został zaliczony     
w poczet Błogosławionych naszego Kościoła Katolickiego. Będzie dla każdego z nas      
Znakiem Nadziei, że Chrystusowe wezwanie do świętości jest naprawdę możliwością 
tych, którzy uwierzyli i zawierzyli Chrystusowej Ewangelii i nie zapomnieli, że ku pomocy 
nieustającej została nam dana Matka Jezusa, Maryja - Polski Królowa i nasza Matka…        
Błogosławiony Wielki Prymasie Tysiąclecia... módl się za nami…             /K.B./ 

Wolą ojca narodów jest, by Naród polski był zjednoczony przez Jasną 
Górę i by tutaj się odnawiał i krzepił. Tej woli Bożej nikt nie zdoła  
złamać, o czym świadczą wieki naszego trwania na Jasnej Górze, 
bardziej jeszcze niezłomnego niż mury i wały obronne. I dziś musi 
być przeprowadzona w Polsce „obrona Jasnej Góry”. Jak ongiś mrowie 
wojsk najeźdźczych, tak dziś szturmują „Polską Jasną Górę” istne 
„potopu świata fale”, wżerając się w mury duszy  narodu nienawiścią 
Imienia Bożego, pasją grzechu i potwornych nałogów. „Polska Jasna  

Góra” jest podminowanym przez ducha nienawiści społecznej, przez programową 
apostazję moralną, przez zadawnione wady narodowe, które rzucają cienie na świetlany 
Naród ochrzczony. To stokroć groźniejszy potop od szwedzkiego... 
Promieniowanie Jasnej Góry musi być spotęgowane dla dobra Polski katolickiej i dla 
chwały Boga, który chciał mieć swą chwałę w Polsce przez Jasnogórską Panią. 
Trzeba wykorzystywać łaski i siły dane Narodowi, z pełnym zrozumieniem planów 
Bożych. Jasna Góra musi mieć dłuższe ramiona, by dosięgnąć wszędzie, gdzie 
władztwo Królowej Polski sięga. Trzeba związać bliżej jeszcze Naród cały z Jasną 
Górą... 

POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…  
za wstawiennictwem Bł. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego…  
Boże, Ojcze Bogaty w Miłosierdzie… Aż tak umiłowałeś człowieka, że dałeś swego 
Syna Jedynego, aby stał się dla każdego z nas ocaleniem. Spraw, za wstawiennictwem 
Wielkiego Prymasa Tysiąclecia, aby wszystko to, co piszesz w człowieczym sercu, 
także za Jego przyczyną, stawało się czytelnym listem dla tych, których nieustannie 
przygarniasz do siebie. Niech język Miłości, którym pragniesz porozumiewać się              
z nami, był możliwością tworzenia właściwych relacji między Tobą, a ludźmi i między 
ludźmi nawzajem, czego pragnął tak bardzo i o co zabiegał wytrwale, Błogosławiony 
Ks. Stefan Wyszyński, Prymas Polski…  
Wszyscy pragniemy pokoju i radości dzieci Bożych, ale nie potrafimy tego osiągnąć 
bez wewnętrznego wyzwolenia się, bez zerwania łańcucha naszych nastrojów, uprzedzeń, 
kompleksów, bez przekreślania schematów myślenia, jakimi skrępowani jesteśmy           
w relacji do innych ludzi… Prosimy ogarnij nasze serca i przygarnij nas do Jezusowego 
Krzyża, abyśmy ożyli na nowo w Miłości... 
Błogosławiony Wielki Prymasie Tysiąclecia… módl się za nami… Amen.       

RODZINA ZJEDNOCZONA NA MODLITWIE - 2021                                                                                                          
Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy…                                                                                                                                          
Wrzesień - 2021 - Adoracja Najświętszego Sakramentu…  
Wskazania: 

 Korzystaj z możliwości Adoracji Najświętszego Sakramentu w naszym            
Sanktuarium... 

 Znajdź swój własny „sposób” Adoracji... 

 Pamiętaj, że Adoracja, to nie doznania... 

 W czasie Adoracji - zanurz się w Bogu... 

 Patrz na Jezusa, bądź z Nim, ciesz się Nim, oddaj się Jemu... 

 MYŚLI WIERSZEM PISANE…   

Przeszedłeś przez polską ziemię jak Powiew Nadziei                                                                                                                          
i nie pozostawiłeś żadnego nieurodzajnego zagonu.                                                                                            
Zasiewałeś Ziarno Wiary, które wzrastało w polskich sercach,                                                                                                           
aby plon wydawać w odpowiednim czasie                                                                                                                                                                       
i przynosić owoce obfite, dobre i trwałe. 
 

Byłeś dla nas Przewodnikiem ku wolności,                                                                                                                                        
zrodzonej  w wiernym oddaniu się Maryi,                                                                                                                               
i w żarliwym zawierzeniu Tej,                                                                                                                                                                 
która ku obronie została nam dana. 
 

Karmiłeś Słowem samego Boga,                                                                                                                                                         
aby  ziarno rzucane przez Ciebie w polską glebę                                                                                                                                      
obrodziło Chlebem Wolności...                                                                                                                                         
Pozostań nam, o Błogosławiony Wielki Prymasie,                                                                                                                                                                       
nie tylko wiernym Synem ojczyźnianej ziemi,                                                                                                                                        
ale też Ojcem Narodu, który bez miar umiłowałeś,                                                                                                                                         
ale nade wszystko pozostań Orędownikiem u Tej,                                                                                                                                                          
co nadal Jasnej broni Częstochowy                                                                                                                                                             
i do Polskiej Kany zaprasza Jezusa,                                                                                                                                                              
aby znowu przemieniał wodę naszej polskiej niedoli                                                                                                                            
w  wino ostatecznego zwycięstwa                                                                                                                                            
Prawdy nad kłamstwem..., Dobra nad złem...,                                                                                                                                                    
Miłości nad nienawiścią…              /K.B./ 


