OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA - 3 PAŹDZIERNIKA 2021 roku
1. Dzisiaj ofiary do puszek zbierane są na Dom samotnej matki w diecezji ełckiej.
2. W poniedziałek Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu.
3. We wtorek Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej.
 We wtorek po Mszy Świętej o godz. 18.00 spotkanie dzieci Pierwszokomunijnych.
4. W środę Wspomnienie św. Brunona.
5. W tym tygodniu I czwartek miesiąca.
6. W czwartek Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Na Mszy Świętej
o godz. 18.00 poświęcenie różańców dla dzieci I Komunijnych. Również tego dnia ze
Wspólnotą Rycerzy Kolumba chcemy modlić się we Mszy Świętej Dziękczynnej za Beatyfikacje
bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
7. 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.
8. W piątek po Mszy Świętej o godz. 15.30 zapraszamy na spotkanie Matek
w Modlitwie - sala na plebanii.
9. Jak zawsze w drugi piątek miesiąca, Msza Święta o godz. 18.00 (intencje
zbierane przede Mszą Świętą). O godz. 19.00 Droga Krzyżowa Uzdrowienia, następnie
adoracja Krzyża - Monstrancji - do godz. 22.00.
10.W sobotę Wspomnienie św. Dionizego - biskupa i Towarzyszy.
11.W następną niedzielę zbiórka do puszek na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” żywy pomnik św. Jana Pawła II.
12.Zapraszamy na Październikowe Nabożeństwa różańcowe do Matki Bożej.
Odbywają się one od poniedziałku do soboty o godz. 17.30, a w niedzielę po Mszy Świętej
o godz. 17.00. Nabożeństwa do św. Józefa i Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Mszy
Świętej.
Na modlitwę różańcową w poniedziałki o godz. 19.00 zapraszamy szczególnie
młodzież - kandydatów do sakramentu bierzmowania.
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.Przyjmowane są zapisy do Szkoły Animatorów i Ewangelizacji. Szkoła ma
swoją siedzibę w Suwałkach przy parafii św. Aleksandra. Zajęcia odbywać się będą
w formie jednodniowych zjazdów w trzecie soboty miesiąca od października do
czerwca w godz. 10.00 - 17.00. Więcej informacji na stronie Internetowej „Ludzie
spod Damaszku" lub tel. 693 556 657
15.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
16.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
Różaniec to łańcuch bezpieczeństwa na stromej skale szczytów górskich.
Nie wolno się zatrzymać na żadnej tajemnicy. Trzeba iść dalej! Bo pełnia życia
jest u szczytu…
/Bł. Ks. Kard. Stefan Wyszyński/
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Biuletyn informacyjny Parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach
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Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy
wolno mężowi oddalić żonę.
Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Mojżesz?»
Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić».
Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych
napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako
mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze
swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym
ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela».
W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją
żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści swego
męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo».
OTO SŁOWO PAŃSKIE

PRZESŁANIE

EWANGELICZNE

Bóg, dając prawa jest stały,
to człowiek próbuje
je ciągle zmieniać.
Ks. Proboszcz
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Z SERCA DO SERCA…

Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO:

Październik ma to do siebie, że przywołuje dojrzałe myśli i dążenia… Jesienna aura
obleczona w złoto liści i tajemniczość porannych mgieł ożywia się wieczornym
zadumaniem nad tym, co było, co jest, a także nad niepewnością nadchodzącego
czasu… Ostatnie gromkie wołania o „wskrzeszenie” powołań do kapłaństwa i innych
koniecznych posługiwań w Kościele - odbijają się echem także na spotkaniach
naszych parafialnych wspólnot… Okazuje się, że w naszym Sanktuarium naprawdę
modlimy się nieustannie i to w różnorodny sposób o tych, którzy z Bożą odwagą
podjąć by mogli to wezwanie, ale za tych, którzy już są dla nas wspaniałymi Bożymi
Szafarzami Tajemnic Świętych naszej wiary.
Może warto, abyśmy się nie zatrzymali na tych-dotychczasowych „ działaniach”
na rzecz powołań, ale podejmowali wytrwale i wiernie każde wyzwanie do modlitwy
i do zatroskania o to, aby nigdy nie zabrakło nam kapłanów, jak też tych, którzy
podejmą trud świętej posługi w Kościele...
Królowo Różańca Świętego… Królowo Kapłanów… módl się razem z nami…
o tych, którzy usłyszą Głos Wezwania do świętej służby w Kościele…
za tych, którzy posługą w Kościele umacniają naszą wiarę, nadzieję i miłość… /K.B./

św. Jan Paweł II w Liście Apostolskim - „ Rosarium Virginis Mariae” - z 16. X. 2002 r. naucza…

Różaniec Najświętszej Maryi Panny, który pod tchnieniem Ducha
Świętego rozwinął się stopniowo w drugim tysiącleciu, to modlitwa
umiłowana przez licznych świętych, a Urząd Nauczycielski Kościoła,
często do niej zachęca. W swej prostocie i głębi pozostaje ona również
w obecnym trzecim tysiącleciu, które dopiero co się zaczęło, modlitwą
o wielkim znaczeniu, przynoszącą owoce świętości. Jest ona dobrze
osadzona w d duchowości chrześcijaństwa, które - po dwóch tysiącach
lat - nic nie straciło ze swej pierwotnej świeżości i czuje, że Duch Boży pobudza je do
„wypłynięcia na głębię”, by opowiadać światu, a nawet „wołać” o Chrystusie jako
Panu i Zbawicielu, jako „Drodze, Prawdzie i Życiu”, jako „celu historii ludzkiej,
punkcie ku któremu zwracają się pragnienia historii i cywilizacji”. (...) Różaniec jest
równocześnie medytacją i prośbą. Wytrwałe błaganie zanoszone do Matki Bożej
opiera się na ufności, że macierzyńskie wstawiennictwo wszystko może uzyskać od
Serca Syna.

POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…

MYŚLI WIERSZEM PISANE…
Kochałam świat
wierzyłam w świat,
że mi da szereg długich lat
uniesień i zachwytów
od ranka do zachodu
i od wieczora do świtu...
Korowód cierpień, klęsk, zawodów
nie zdoła zgasić we mnie żaru
podziwu i zachwytu i zawsze jeszcze jak za młodu
ten świat jest dla mnie pełen czarów
mimo zasnutych mgła zachodów
i szarych słotnych świtów
Minęły długie lata
całe życie człowieka teraz na wieczność czekam,
na ojczyznę zachwytu
bez zachodów i świtów.

w intencji świętych, licznych powołań kapłańskich, zakonnych, misyjnych
i wszystkich powołań potrzebnych do służby w Kościele…
Dobry Ojcze, dzięki kapłanom głoszącym Dobrą Nowinę, celebrującym liturgię
i udzielających Sakramentów świętych - jesteś blisko mnie.
To przecież przez ich posługę i wypowiadane przez nich słowa Przeistoczenia
Twój Syn, Jezus Chrystus, staje naprzeciw mnie żywy, prawdziwy.
To dzięki nieustannej modlitwie braci i sióstr zakonnych i świeckich konsekrowanych,
spływa na nas cały zdrój łask Twoich.
Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, papieża wsłuchującego się w Twój głos,
proszę Cię, Ojcze, o święte powołania kapłańskie, zakonne,
do świeckich Instytutów życia konsekrowanego i do służby w Kościele.
Proszę, aby ci, do których skierujesz zaproszenie do stanu duchownego,
nie wahali się, ale umieli z radością na nie odpowiedzieć.
Ci zaś, którzy pójdą za Twoim głosem, niech będą świętymi,
by trwał owoc ich pracy apostolskiej. Amen.
/Modlitwy wraz ze Św. Janem Pawłem II/

ZAMYŚLENIA RÓŻAŃCOWE…

/Maria Morstin - Górska/

REFLEKSJE… ZAMYŚLENIA… WNIOSKI…
Boimy się żywego Boga. I dlatego umieszczamy Go gdzieś w dalekim niebie, jako
Tego, kto kiedyś stworzył świat, ustanowił prawa przyrody, ludziom raz na zawsze
dał paragrafy tablic kamiennych, a teraz trwa w doskonałym bezruchu...
A On jest Życiem, Stawaniem się, Działaniem.
Spotkać Go możesz na twoich trudnych ścieżkach dnia powszedniego, dotknąć tylko
spracowanymi rękami, usłyszeć, gdy jesteś w stanie słuchać.
Łatwiej postawić w kącie bożka, któremu od czasu do czasu rzucisz grudkę kadzidła
i skłonisz głowę. A prawda jest taka, że ponieważ On jest Życiem, to życiem możesz
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Go spotkać…
/Ks. M. M./
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W Tajemnicy Chrztu… wpatruję się w spienione wody Jordanu i próbuję rozpoznać
- wśród tam obecnych - Matkę Jezusa, ale… Chrzest Jezusa odbywa się jakby bez
Niej… A przecież Ona była wszędzie tam, gdzie był Jej Syn...?! Była… na pewno
była… dyskretna, jakby w tle…
Zapewne z uwagą śledziła to ważne wydarzenie, w którym sam Bóg - Ojciec wskazał
na Jezusa, Jej Syna: „To jest mój Syn umiłowany, w Nim mam upodobanie, Jego
słuchajcie...”
Chrzest… Moi rodzice zanurzyli mnie kiedyś w „świętych wodach Jordanu”… I dla
mnie wtedy otworzyło się Niebo..., aby stawać się umiłowanym Dzieckiem Ojca…
Wdzięczność za Sakrament Chrztu Świętego, za to pierwsze zanurzenie w życiu
Trójcy Przenajświętszej - za to, że stajemy się Dzieckiem Bożym, i za Twoją, Maryjo,
obecność w całym naszym życiu - niech będzie wyrażana każdym drgnieniem
naszego serca i szczerą modlitwą…
/K.B./

