OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA - 19 WRZEŚNIA 2021 roku
1. Dziś 55. Dzień Środków Społecznego Przekazu.
2. W poniedziałek Wspomnienie św. Męczenników: Andrzeja Kim Taegon, Pawła
Chon Hasang i Towarzyszy.
3. We wtorek Święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty.
4. W czwartek Wspomnienie św. Ojca Pio z Pietrelciny.
5. 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.
6. W piątek po Mszy Świętej o godz. 15.30 zapraszamy na spotkanie Matek w Modlitwie.
7. W następną niedzielę zebrana taca przeznaczona będzie na Wyższe Seminarium
Duchowne w Ełku.
8. W następną niedzielę o godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia a po niej
w sali na plebanii spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.
9. Wydział Katechetyczny Ełckiej Kurii Diecezjalnej zaprasza wszystkich nauczycieli,
pedagogów, katechetów, księży i siostry zakonne na diecezjalną Pielgrzymkę
Nauczycieli do Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej, która odbędzie się
25 września 2021 r. pod hasłem „Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” (J 1,38). Powitanie
pielgrzymów w Studzienicznej o godz. 10.00, zakończenie o godz. 13 wspólną Agapą.
10.Trwają zapisy kandydatów do przyjęcia sakramentu Bierzmowania - w zakrystii
po Mszy Świętej lub w kancelarii u ks. Marcina.
11.Zapraszany osoby chętne do wstąpienia do liturgicznej służby ołtarza.
Spotkania w soboty o godz. 9.00 w sali na plebanii.
12.Przez cały wrzesień można zgłaszać dzieci z klas 3 do I Komunii Świętej.
13.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
14.Składam podziękowanie za ofiary złożone - w różnej formie - w minionym
tygodniu, na potrzeby Parafii. Za ten dar serca Serdeczne Bóg zapłać.
Nr konta 89 1240 3363 1111 0010 1467 1682
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Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym
wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie
wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie».
Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: «O czym to rozprawialiście
w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to,
kto z nich jest największy.
On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech
będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». Potem wziął dziecko, postawił je
przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto jedno z tych dzieci przyjmuje
w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego,
który Mnie posłał».

NAPISALI… do nas…
Miałem tę radość, że uczestniczyłem w ostatniej (we wrześniu br.) Drodze Krzyżowej
Uzdrowienia. Przyznać muszę, że - tak po ludzku - to był przypadek, gdyż przyszedłem na
Mszę św. na godz.18.00, za śp. Kuzynkę i usłyszałem zaproszenie na Drogę Krzyżową
Uzdrowienia. Byłem zainteresowany samą nazwą, bo po raz pierwszy z taką nazwą
się spotkałem. Zostałem. I przyznać muszę, że mimo, że mieszkam w parafii przyległej do
Sanktuarium, to chociaż już podobno trzy lata trwają te Drogi, to dopiero teraz się
dowiedziałem, że to są Nabożeństwa dla wszystkich z miasta. Jestem po prostu
zachwycony, ale też zmartwiony, że nikt o tym nie powiadamia. Piszę do
Ks. Proboszcza, aby rozgłosił i powiadomił wszystkie parafie, chociażby w Suwałkach, aby
wierni wiedzieli o takiej możliwości modlitwy.
Leszek z sąsiedniej parafii

OTO SŁOWO PAŃSKIE

PRZESŁANIE

EWANGELICZNE

Nie jedna wojna rozpoczęła się od udowadniania,
że ktoś chce być pierwszym.
Zadajmy sobie pytanie o pokorę;
czy jestem gotów stanąć na końcu?

SMS… od św. Siostry Faustyny…



Wola Boża spełniona być musi. Kochaj Boga w sercu swoim…
Wszystkich ludzi kocham dlatego, bo widzę w nich obraz Boży…

Ks. Proboszcz
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Z SERCA DO SERCA…

Z NAUCZANIA WIELKIEGO PRYMASA TYSIĄCLECIA…

Uroczystości beatyfikacyjne... minęły. Ci, którym dane było uczestniczyć w nich
bezpośrednio, mają na pewno jeszcze pod powiekami wspaniałość tego niezwykłego
wydarzenia, a my, którzy jakoś „zdalnie” przeżywaliśmy to Narodowe Świętowanie tak jak Maryja - przechowujemy w sercu i rozważamy wielkie dzieła Boże, które dokonują
się na naszych oczach... O Bł. Ks. Prymasie, jak też o Bł. Matce Czackiej ostatnio
napisano i powiedziano tak wiele, że nie wypada już nawet w tym czasie cokolwiek
„dodawać”, ale... może już dziś warto zapytać się - siebie - co takiego z Ich świętego
życia „pasuje” najbardziej do mojej codzienności - wszak ta moja współczesna
codzienność niewiele różni się od „tamtej”, w której żyli i działali Oni - Błogosławieni...
Nie próbuję niczego nikomu sugerować, ale po prostu może warto, tak „na świeżo”
coś dla nas osobiście bardzo ważnego wydobyć z Ich pięknego życia i wprowadzić do
swego, aby to moje -nasze życie też promieniowało Bożym Życiem już tu, zanim
zaowocuje na zawsze Tam - szczęśliwością wieczną.
Błogosławiony Ks. Prymasie Tysiąclecia... módl się za nami...
Błogosławiona Matko Czacka... módl się za nami…
/K.B./

Człowiek wyszedł z rąk Bożych nieskalany. Ale na początku jego
dziejów zjawił się grzech. I choć człowiek został zań ukarany, Bóg,
Najlepszy Ojciec, nie chciał mu zamykać do Siebie dostępu. Nie
mógł odrzucić od Siebie ludzi, chociaż zgrzeszyli. Wszak to Jego
dzieci i Natura ludzka, mimo upadku, pozostała dobra. Osłabiona
wprawdzie w swej pierwotnej czystości i mocy, ale jednak - dobra!
Plan Boży zbawienia człowieka nie mógł być odmieniony. Bóg nie
dopuści do pokrzyżowania swych odwiecznych zamiarów. Trzeba
więc ratować człowieka. Człowiek musi być odkupiony. Ktoś musi zetrzeć głowę węża.
Kto miał to uczynić?
Grzech był wspólnym dziełem Adama i Ewy i dlatego wspólnym dziełem będzie
Odkupienie. Dwoje - w dziele upadku i Dwoje - w Dziele Odkupienia. Już na samym
początku Bóg zapowiada Niewiastę i Owoc jej Żywota - Odkupiciela, gdy mówi do
węża: „Położę nieprzyjaźń między tobą i Niewiastą, między nasieniem twoim a Nasieniem
Jej. Ona zetrze głowę twoją”(Gen.3.15). W raju padła zapowiedź, zabłysła nadzieja,
a nawet pewność Odkupienia. Ale jednak na wykonanie tego planu czekał Bóg
bardzo długo. Może szukał godnej istoty? Może tak długo wybierał ją spośród
wszystkich niewiast ziemi? Aż wreszcie znalazł. Wybór padł na Maryję. Stało się to
w Nazarecie, gdy przyszła „pełność czasów”... „Posłany jest Anioł Gabriel od Boga
do miasta galilejskiego, które zwano Nazaret, do Panny...” (Łk 1,26). I wówczas to
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi...

POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…
za wstawiennictwem św. Ojca Pio… (wspomnienie - 23 września)
Ojciec Pio powiedział:
„O Maryjo, najsłodsza Matko kapłanów, Pośredniczko i Szafarko łask wszelkich,
modlę się do Ciebie z głębokości mojego serca...”,
wyznał również:
„Matka Boża nigdy nie odmawia mi łaski przez modlitwę Różańca Świętego”.
Na dwa dni przed śmiercią tak powiedział do jednej ze swych duchowych córek:
„Kochaj Matkę Bożą. Czyń wszystko, aby ludzie Ją kochali
i odmawiaj różaniec ku Jej czci.
Jest to najskuteczniejsza broń
przeciw działaniom
szatana na świecie”.
„Krzyż Cię nigdy
nie przygniecie;
jego ciężar
może Tobą zachwiać,
lecz jego moc
Cię podtrzyma”
/św. Ojciec Pio/

MYŚLI WIERSZEM PISANE…
Nic nie zdoła odłączyć od miłości Chrystusowej
ani utrapienie ani ucisk ani nagość...
ale aby tym żyć
trzeba zawsze pamiętać i wierzyć
że Sakrament Pokuty połączony z Eucharystią
jest cudownym salonem odnowy
najpiękniejszym z najpiękniejszych salonów piękności
gdzie Jezus nasz Mistrz
odnawia nas upiększa umacnia
abyśmy mogli iść jak owce między wilki
abyśmy chcieli trwać do końca
jak baranki na rzeź prowadzone
/Zenon Faszyński/

RODZINA ZJEDNOCZONA NA MODLITWIE - 2021
REFLEKSJE… ZAMYŚLENIA… WNIOSKI…
Nawrócić człowieka do Boga, to najpierw oddać go samemu sobie, pomóc odnaleźć
siebie. Dlatego nie narzucaj nikomu swoich poglądów, nie chciej, żeby potwierdzał
twoje odkrycia, myślał twoim sposobem, przyjmował twoje formułki i wypełniał praktyki
religijne tak jak ty.
Nie spodziewaj się natychmiastowego wyniku swoich zabiegów. Musisz wejść w rytm
jego życia, w jego sposób reagowania, w jego metodę rozwiązywania trudności
i pomóc mu dojść do jego autentycznych przeżyć - odnaleźć, wraz z nim, jego
człowieczeństwo.
/Ks. M.M./
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wrzesień - Adoracja Najświętszego Sakramentu…
Modlitwa adoracyjna z Dzienniczka św. s. Faustyny Kowalskiej
Uwielbiam Cię Stwórco i Panie, utajony w Najświętszym Sakramencie.
Uwielbiam Cię za wszystkie dzieła rąk Twoich, w których mi się ukazuje
tyle mądrości, dobroci i miłosierdzia, o Panie, rozsiałeś tyle piękna na ziemi,
a ono mi mówi o piękności Twojej, choć są tylko słabym odbiciem Ciebie.
Rozmawiać z Tobą, o Panie, to rozkosz dla mojego serca, w Tobie znajduję wszystko,
czego serce moje zapragnąć może. Tu światło Twoje oświeca mój umysł i czyni go
zdolnym do coraz głębszego poznawania Ciebie.
Tu na serce moje spływają łask strumienie, tu dusza moja czerpie życie wiekuiste.

