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Serce   Sercu 

Biuletyn informacyjny Parafii  

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach  

XXVI  NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

NR 395    26. IX. 2021 r.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
 NIEDZIELA - 26 WRZEŚNIA 2021 roku  

 

 1. Dzisiaj ofiary zbierane przy wejściu kościoła przeznaczone są na Wyższe Seminarium 
Duchowne w Ełku. 
 Dzisiaj o godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, a po niej w sali na plebanii 

spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. 
 2. W poniedziałek Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, jest to również Dzień     
Podziemnego Państwa Polskiego. 
 3. We wtorek  Wspomnienie św. Wacława - męczennika. 
 4. W środę  Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. 
 5. W czwartek Wspomnienie św. Hieronima, jest to również Dzień Pisma Świętego. 
 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 po Mszy Świętej o godz. 18.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania. 
Zapisy kandydatów do Bierzmowania do końca września w zakrystii po Mszy Świętej 
lub w kancelarii u ks. Marcina. 
 8. W tym tygodniu I piątek i I sobota miesiąca. 
 W I piątek po Mszy Świętej o godz. 18.00 Godzina Getsemani. 
 W sobotę po Mszy Świętej o godz. 18.00 Nabożeństwo Pierwszosobotnie. 
 9. W piątek Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus.   
 10. Już od piątku - 1 października - zapraszamy na Październikowe Nabożeństwa       
różańcowe do Matki Bożej. Odbywać się one będą od poniedziałku do soboty o godz. 
17.30, a w niedzielę po Mszy Świętej o godz. 17.00. 
Na modlitwę różańcową w poniedziałki o godz. 19.00 zapraszamy szczególnie     
młodzież - kandydatów do sakramentu bierzmowania.  
 11. W sobotę Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów. 
 12.W następną niedzielę ofiary do puszek zbierane będą na Dom samotnej matki 
w diecezji ełckiej. 
 13.Zachęcamy do oddania głosu w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 
na projekt budowy parkingu przy ogrodzeniu Cmentarza Parafialnego od ul. Grunwaldzkiej. 
Parking jest niezbędny dla odwiedzających groby, ale również dla korzystających       
z targowiska Miejskiego. Karty do głosowania, z zaznaczonym projektem można    
pobrać przy wyjściu z Kościoła. Kartę uzupełnioną o dane osobowe należy wrzucić 
do urny znajdującej się na parterze Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 1.    
 14.Proboszcz Parafii Św. Wojciecha w Suwałkach - zaprasza dnia 3 października 
br. po Mszach Świętych w Parafii św. Wojciecha, o godz. 7.30, 9.00, 11.30 i 18.00 na 
spotkanie z doktor Heleną Pyz, polską lekarką i misjonarką świecką, która od ponad 
30-stu lat pracuje  w Ośrodku Leczenia Chorych na Trąd w Jeevodaya, w Indiach.  
 15.Zapraszany osoby chętne do wstąpienia do liturgicznej służby ołtarza.         
Spotkania w soboty o godz. 9.00 w sali na plebanii. 
 16. Do końca września można zgłaszać dzieci z klas 3 do I Komunii Świętej. 
 17. 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 
  18.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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Apostoł Jan rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, 
jak w Twoje imię wyrzucał złe duchy, i zaczęliśmy mu zabraniać, bo nie chodzi z nami». 
Lecz Jezus odrzekł: «Przestańcie zabraniać mu, bo nikt, kto uczyni cud w imię moje, 
nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest 
z nami. 
Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, 
powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. 
A kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, temu 
lepiej byłoby kamień młyński uwiązać u szyi i wrzucić go w morze. 
Jeśli zatem twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie 
ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień 
nieugaszony. I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest 
dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła. 
Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie       
jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła, 
gdzie robak ich nie ginie i ogień nie gaśnie». 

OTO   SŁOWO   PAŃSKIE 

PRZESŁANIE   EWANGELICZNE   

 

 

Czy zgorszenie robi jeszcze na nas wrażenie? 
Warto o tym pomyśleć,  

szczególnie z tej perspektywy, 
jak widzi to Bóg. 

Ks. Proboszcz 
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Z  NAUCZANIA… Błogosławionego… WIELKIEGO PRYMASA TYSIĄCLECIA…  Z  SERCA DO SERCA…  
Rozmowa z Klerykiem Ełckiego Wyższego Seminarium Duchownego wprowadziła 
mnie w tzw. „uczucia podzielone”… Bo… z jednej strony radość, że ten młody        
człowiek pełen wiary i nadziei zmierza radośnie ku kapłaństwu, a  z drugiej? - prognozy, 
które ujawnia - powinny nas nie tyle przerażać (!),co mobilizować do BICIA NA 
ALARM!!!... Wyobraźmy sobie, że realia, co do powołań kapłańskich w naszej diecezji
- niestety nie tylko w naszej (!) - są porażające. Obecnie w Ełckim Seminarium      
przygotowuje się  do kapłaństwa 18 kleryków, w tym tylko dwóch, a może będzie    
tylko jeden na pierwszym roku… Tak więc powoli, ale niestety skutecznie ubywa nam 
nowych powołanych, albo raczej tych, którzy wsłuchują się w Chrystusowe: „Pójdź za 
Mną!”… Nie wystarczy BIĆ NA ALARM. Trzeba prawdziwie żarliwego wołania do 
Boga o nowe, święte powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego,        
abyśmy nigdy nie pozostali „opuszczeni”, i aby nie zabrakło pracowników na 
Niwie Bożej…  
Nowi powołani nie spadną z Nieba… Oni pojawiają się z rodzin Bogiem silnych,         
o które wołał także Wielki - już Błogosławiony - Prymas Tysiąclecia. A teraz nadszedł 
czas, abyśmy my wołali wytrwale i ufnie: Jezu Miłosierny poślij i dziś robotników 
na zagony żniwne naszej polskiej ziemi, aby nam nigdy nie zabrakło Twojego 
Chleba Życia…  
P.S. Podejmijmy WIELKĄ MODLITWĘ w intencji NOWYCH powołań, ale też 
MÓDLMY SIĘ  w intencji wszystkich kapłanów, którzy na co dzień zmagają się    
z trudnościami współczesnego świata. Prośmy dla Nich o moc i wytrwałość, 
aby byli kapłanami na wzór Serca Jezusowego. W każdy czwartek - po Mszy 
Św. o godz. 15.30 - Różaniec!!!                                        /K.B./                                                                                            

 Można stracić życie, ale ludzkiej godności stracić nie wolno! 
 Tajemnica powołania leży w Sercu Boga… Dlatego tajemnicę      

powołania każdego człowieka zna w pełni tylko Bóg. 
 Bóg jest bliżej nas, niż o tym myślimy. Szukamy Go zazwyczaj za 

daleko. 
 Na kolanach powinniśmy krzepić ducha! Ciało niewiele może, duch 

ożywia. Ciało umiera, materia niszczeje - duch nieśmiertelny zostaje. 
 Najlepszą formą modlitwy jest nasze milczące – tak. Najgłębszym 

doświadczeniem człowieka jest jego wytrwała wola stania przy Bogu. 

POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE… 
Litania do Bł. Ks. Stefana Wyszyńskiego…  
Kyrie, eleison. Chryste, eleison. Kyrie eleison.  
Chryste, usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.  
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.  
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.  
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.  
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.  
 

Święta Maryjo, módl się za nami.  
Święty Stefanie Wyszyński, wychowany w pobożnej rodzinie 
Święty Stefanie Wyszyński, miłujący Kościół Boży  
Święty Stefanie Wyszyński, olbrzymie wiary  
Święty Stefanie Wyszyński, odważny wyznawco Chrystusa  
Święty Stefanie Wyszyński, orędowniku spraw Kościoła i narodu  
Święty Stefanie Wyszyński, niesprawiedliwie prześladowany i więziony  
Święty Stefanie Wyszyński, wzorze męstwa  
Święty Stefanie Wyszyński, pokładający swą ufność w Maryi  
Święty Stefanie Wyszyński, wzorze miłości bliźniego  
Święty Stefanie Wyszyński, obrońco godności i praw człowieka  
Święty Stefanie Wyszyński, zło dobrem zwyciężający  
Święty Stefanie Wyszyński, wzorze pracowitości  
Święty Stefanie Wyszyński, składający Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego  
Święty Stefanie Wyszyński, Prymasie Tysiąclecia  
Święty Stefanie Wyszyński, wielką chwałą ukoronowany  
 

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, przepuść, nam Panie.  
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.  
Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.  

 MYŚLI WIERSZEM PISANE…   

Czas październikowy Różańcem - do modlitwy  przyzywa,                                                                                                                               
Serca na oścież otwiera - modlitwą szczerą porywa.                                                                                                                                         
Nawijam paciorki serdeczne, a każdy ma prośbę w sobie,                                                                                                                               
Matka Boża przyjmuje - ku Jezusowej ozdobie. 
 

Październik w złocistej barwie poucza o przemijaniu,                                                                                                                                   
Zbiera dorodne plony, prowadzi ku owocobraniu                                                                                                                                                  
Dlatego każdy różaniec podniesion wiary wyznaniem                                                                                                                                        
Przemienia życia człowiecze - Bóg tego życia jest Panem. 
 

Matko Różańca Pani i Matko Najlepsza z Matek                                                                                                                                       
Przyjmij prosty różaniec - modlitwę Twoich dziatek                                                                                                                  
Przyjmij paciorki nieśmiałe nizane cierpliwie z wiarą                                                                                                                                
I uczyń nasze życie - Bogu miłą ofiarą.                                   /K.B./ 

 ZAMYŚLENIA  RÓŻAŃCOWE… 
Wędrując Tajemnicami Radosnymi dotykam Tajemnicy Zwiastowania… i spotykam     
w niej Maryję, która od wieków przygotowana była przez Boga Ojca, na przyjęcie Słowa.       
I oto Wierna Służebnica Pańska otwiera się na Ducha Świętego, aby wypowiedzieć 
wieczne „TAK”. Poprzez „Fiat” Maryi dokonało się Wcielenie. Ona przyjęła Jezusa do 
swojego serca, do swojego życia. 
Moje każde „Tak” wypowiadane Panu Bogu jest też urzeczywistnianiem Obecności 
Boga w świecie, w którym dane mi jest być, pracować, troszczyć się i radować... Czy 
jest we mnie tyle pokory, wiary, a nade wszystko nadziei i miłości, aby Słowo Boże 
zamieszkało wraz z nami...?!                                                                  /K.B./ 

ZAPAMIĘTAJ…!… NIE ZAPOMNIJ…! 
Papieskie Intencje Modlitewne - październik - 2021 
Intencja za Ewangelizację: Aby każda ochrzczona osoba zaangażowała się w ewangelizację, 
z otwartością na misje, będąc świadkiem ewangelicznego życia. 
Rodzina Zjednoczona na Modlitwie - 2021                                                                                                            
październik 2021 - Zjednoczeni z Chrystusem  
Każdego dnia gromadzimy się na wspólnotowej lub rodzinnej modlitwie różańcowej... 
Matka Boża w Fatimie prosiła: „codziennie odmawiajcie różaniec”.  
Św. Jan Paweł II mówił: „Zachęcam wszystkich, a w szczególny sposób  rodziny       
chrześcijańskie, aby podążając  codzienną drogą wierności, szukały w różańcu      
umocnienia i oparcia”. 


