OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA - 10 PAŹDZIERNIKA 2021 roku
1. Dzisiaj zbiórka do puszek na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” - żywy pomnik
św. Jana Pawła II.
2. W poniedziałek Wspomnienie św. Jana XXIII - papieża.
3. We wtorek Wspomnienie bł. Jana Beyzyma.
4. W środę Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego.
 W środę 13 października o godz. 21.00 - odbędzie się ostatnie w tym roku
Nabożeństwo Fatimskie - prosimy o przyniesienie świec na procesję światła.
5. W czwartek Wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque.
 Jest to także Dzień Edukacji Narodowej - pamiętajmy w swoich modlitwach
o żywych i zmarłych nauczycielach, wychowawcach, katechetach i kapłanach.
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 piątek Wspomnienie św. Teresy z Avila od Jezusa, jest to również Dzień
Dziecka Utraconego - Msza Święta o godz. 15.30 - a po niej specjalne nabożeństwo
połączone z Pochówkiem dzieci zmarłych przed narodzeniem.
 W piątek po Mszy Świętej o godz. 18.00 zapraszamy na kolejne Rozważania pod
Kopułą.
8. W sobotę Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej.
9. 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.
10.Zbliża się listopad - przypominamy o możliwości składania na wypominki oraz
Msze Święte zbiorowe za zmarłych. Karteczki i koperty znajdują się pod chórem na stoliku.
11.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
12.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

Biuletyn informacyjny Parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach
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Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na
kolana, zaczął Go pytać: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»
Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg.
Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie
oszukuj, czcij swego ojca i matkę».
On Mu odpowiedział: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości».
Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj
wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź
i chodź za Mną». Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem
wiele posiadłości.
Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają
dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz Jezus
powtórnie im rzekł: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy
w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż
bogatemu wejść do królestwa Bożego».
A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc może być zbawiony?»
Jezus popatrzył na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko
jest możliwe».

OTO SŁOWO PAŃSKIE

MYŚLI WIERSZEM PISANE…
Dotykam jesieni
zmęczoną dłonią strącam
smutne liście z włosów
przebiegam myślą mleczną drogę marzeń
Idę do Boga samotnie
niosąc na sobie
troskę Krzyża o innych
szukając w Krzyżu
koloru nadziei…

10. X. 2021 r.

PRZESŁANIE

EWANGELICZNE

Nic się nie zmieniło - i dzisiaj,
jeśli chcemy osiągnąć życie wieczne
musimy zachowywać przykazania - WSZYSTKIE!
Ks. Proboszcz

/Ks. M. Chrzanowski FDP/
4

1

Z NAUCZANIA WIELKIEGO PRYMASA TYSIĄCLECIA…

Ostatnie w tym roku… CZUWANIE FATIMSKIE - 13 października br. (środa)
godz. 21.00

Bł. Ks. Kard. Stefan Wyszyński… do Nauczycieli… - 14 października - Dzień Nauczyciela…

POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE… ze św. Janem Pawłem II…

Kościół każe iść kapłanom do każdego łoża, bo kapłani są na to, aby
służyli, choćby nawet mieli śmierć ponieść. Tak każe Kościół Boży
również „kapłanom szkoły”, o czym pięknie mówił Pius XII.
W najtrudniejszych nawet chwilach nie możecie opuścić swoich dzieci,
choćby były zagrożone zakaźną chorobą i choćby Wam groziło
zarażenie… „Nauczycielu Dobry!”..., Dobrym jest sam Bóg! Właśnie
dlatego, że Bóg jest dobry, i Wy macie być dobrymi. Najmłodsze
pokolenie Narodu wymaga od Was niezwykłej dobroci. Musicie więc
być blisko samego Boga, który jedynie jest Dobry… „Nauczycielu Prawdomówny!”…
Cała postawa Kościoła Świętego w walce polega na tym, że walczy o wolność
prawdy: aby być w prawdzie, aby nas wyzwolić ze skomplikowanej, niemal
talmudycznej kabalistyki, po prostu z pozornych koniunkturalnych fikcji, z tak
zwanych „prawd”, mających sens na tydzień czy na miesiąc… Tylko w Bogu łączy
się prawda i miłość. Potrzeba nam prawdy Bożej i wielkiej miłości dla człowieka…
Chciejmy udzielać prawdy miłością…

Matko Boża Zawierzenia, Fatimska Pani…
Ojciec Święty - Papież Polak, ten, który modlił się po polsku,
a teraz jest świętym dla świata,
krótkim zawołaniem - TOTUS TUUS - powiedział Ci wszystko…
Matko mojej wiary, Matko mojej nadziei i miłości…,
nie umiem Ci słowami wypowiedzieć mojego pragnienia,
a pragnę zawierzyć Ci siebie, moje myślenie, moją pracę, wszystkich, których kocham
i wszystko, co jest moje… Niech wszystko będzie Twoje.
I ja chcę być TOTUS TUUS. Wiem, że to jest ufność aż do krwi,
ale ufam i kocham… Ciężko jest mi, Matko!... Zawodny jest człowiek.
Zdaje mi się, że piekło rozwarło się przeciwko tym,
którzy są Chrystusowi i przeciwko mnie.
Matko, okaż, że jesteś Matką! Zdepcz głowę węża, moc szatana
i niech już przyjdzie Królestwo Twego Syna.
Matko wierzę Ci, ufam Tobie i kocham Cię:
o dobrotliwa, o miłosierna, o słodka Panno Maryjo… Amen.
/z Modlitewnika Fatimskiego/

ZAMYŚLENIA RÓŻAŃCOWE…

Tajemnice Bolesne… stają się coraz bardziej integralną częścią mego życia.
Codzienność przeżywana w aurze różnorodnych wydarzeń, trudnych wyborów i niełatwych
decyzji - prowadzi w kierunku Golgoty, gdzie Krzyż doświadczeń wyrasta coraz
potężniej... od Ziemi do Nieba, jak nieruchomy znak zapytania... Tajemnice bolesnego
życia Jezusa i Jego Bolesnej Matki, o której wiemy, że nie przemiękła w cierpieniu, są
również moimi bolesnymi tajemnicami...
Wiele lat temu dane mi było - TAM BYĆ - w Ogrodzie modlitwy Boga i zdrady człowieka...
i dane mi było przeżyć Tajemnicę Ogrójca - wśród drzew oliwnych... milczących świadków
tamtego wydarzenia... Ogród Oliwny - Czas Boga i człowieka - zmaganie się Bożego
Syna o wypełnienie Woli Ojca i jakaś niemoc, beztroska, a może bezmyślność człowieka,
który przespał, przeoczył i utracił tę jedyną godzinę - Godzinę Ogrójca. Tę Godzinę,
w której zjednoczyły się: Wola Umiłowanego Syna z Wolą Ojca - Boga, Bogatego
w Miłosierdzie...
Gdzie byłaś wtedy, Matko - Maryjo, gdy Twój Syn podnosił w kierunku Ojca - Kielich
Goryczy?
Od dawna próbuję odzyskać tę utraconą Godzinę... pragnę odnaleźć ją w mojej
codzienności, gdy szukam „swojego Ogrodu Oliwnego”, gdzie padam przed Wolą Ojca
Niebieskiego i powierzam Mu swoją niemoc..., gdzie trwam wraz z Chrystusem wiernie
i wytrwale... „Ojcze, nie moja, ale Twoja Wola...” niech się dopełnia w każdym drgnieniu
mego serca…
/K.B./

Z SERCA DO SERCA..
Październikowy Tydzień Wydarzeń zajmuje naszą rzeczywistość tym, co dla nas
ważne, potrzebne, a nawet zbawienne. Mądrość Kościoła Świętego „prowadzi nas”
mądrymi ścieżkami, na których stawia drogowskazy, dzięki którym możemy - jeżeli
będziemy tych znaków przestrzegać - bezpiecznie dotrzeć do wyznaczonego celu...
13,14,16 października… każdy dzień, to ważna data w historii naszego polskiego
i katolickiego życia. Trzeba przyznać, że… nie da się i nie powinno pominąć ostatniego
Czuwania Fatimskiego ( 13.X.), bo to przecież nasza możliwość zgłębiania tajemnicy
obecności Maryi nie tylko w Historii Zbawienia, ale i naszego osobistego dochodzenia
do progu wieczności… Nie muszę potwierdzać faktu, że w naszym Sanktuarium - nie
tylko parafianie, ale i mieszkańcy Suwałk, wiernie - także dzięki naszemu
Ks. Proboszczowi, który długo i gorliwie modli się - modlą się wszyscy do Fatimskiej
Pani, oczekując ufnie na Jej potężne i pewne Orędownictwo u Jezusa, zwłaszcza
w sprawie pokoju… Dzień Dziecka Utraconego (14.X.) - to kolejna doroczna możliwość
- podjęcia szczerej modlitwy za tych rodziców, którzy doświadczyli utraty swoich dzieci
przed narodzeniem. Wspólnota modlitwy jest naszym chrześcijańskim obowiązkiem;
może to być czasem Cyrenejczykowa pomoc, ale współniesienie także takiego krzyża
boleści jest możliwością „ożywienia” naszych martwych uczynków miłosierdzia i co do
duszy, i co do ciała… Dzień Nauczyciela (14.X.), to również szansa pamięci o tych,
którzy nas cierpliwie wprowadzali w arkana wiedzy… Kolejna - już 43. rocznica
wyboru Kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową - (16.X.). Ta data jest dla każdego
z nas, i dla tych, którzy pamiętają, i dla tych, którym trzeba przypominać - wielkim Magnificat
Polaków i całego świata - za Dar Świętego Papieża, Jana Pawła II...
Pamiętajmy… nie tylko o tych datach..., ale o codziennej modlitwie różańcowej
każdego październikowego dnia…
/K.B./
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RODZINA ZJEDNOCZONA NA MODLITWIE - 2021…
październik: 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, w szczególny sposób rodziny
chrześcijański, aby podążając codzienną drogą wierności, szukały w różańcu
umocnienia i oparcia”
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