OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA - 17 PAŹDZIERNIKA 2021 roku
1. W poniedziałek Święto św. Łukasza Ewangelisty. Jest to również Dzień modlitw za
pracowników służby zdrowia.
2. We wtorek Wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki - jest to 37. rocznica Jego
męczeńskiej śmierci. W tym dniu modlimy się za Ojczyznę i sprawiedliwość społeczną.
 O godz. 18.00 specjalna Msza Święta w intencji ojczyzny a po niej procesja z
relikwiami pod obelisk przy kościele św. Aleksandra.
 O 19.15 spotkanie dzieci i rodziców dzieci się do I Komunii Świętej.
3. W środę Wspomnienie św. Jana Kantego.
4. 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.
5. W czwartek po Mszy Świętej o godz. 18.00 spotkanie z kandydatami do bierzmowania.
6. W piątek Wspomnienie św. Jana Pawła II.
 W piątek zapraszamy na spotkanie Matki w Modlitwie - sala na plebanii, po
Mszy Świętej o godz. 15.30.
7. W następną niedzielę 24 października - spotkanie POAK o godz. 15.00 Koronka do
Bożego Miłosierdzia w Sanktuarium a następnie spotkanie formacyjne w sali na plebanii.
8. 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.
9. Zbliża się listopad - przypominamy o możliwości składania na wypominki
oraz Msze Święte zbiorowe za zmarłych. Karteczki i koperty znajdują się pod chórem na
stoliku.
10.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
11.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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Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, pragniemy,
żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy».
On ich zapytał: «Co chcecie, żebym wam uczynił?»
Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po
lewej Twej stronie».
Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam
pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?»
Odpowiedzieli Mu: «Możemy».
Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie;
i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy
dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których
zostało przygotowane».
Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana.
A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich:
«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im
odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał się
stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami,
niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu
służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».
OTO SŁOWO PAŃSKIE

JEZUS mówi do Ciebie…, aby w Miłości Jezusa odnaleźć pokój i szczęście…
17 października… Powodem niepokoju jest wyobrażanie sobie przyszłości beze
Mnie. Tak więc jeśli chcesz skutecznie oprzeć się zmartwieniom, musisz pozostać
w nieustannym kontakcie ze Mną. Gdy się ku Mnie zwracasz, możesz myśleć o wiele
pozytywniej. Pamiętaj, że powinieneś nie tylko mówić, ale też słuchać. Wtedy twoje
myśli staną się dialogiem ze Mną.
Jeśli już musisz rozmyślać o tym, co cię czeka, przestrzegaj dwóch zasad.
Po pierwsze: nie rozmyślaj o przyszłości zbyt długo, bo wtedy obawy pojawiają się,
jak grzyby po deszczu. Po drugie: pamiętaj o obietnicy Mojej nieustannej Obecności.
Wkomponuj ją w każdy obraz, który pojawi się w twojej głowie. Taka mentalna dyscyplina
nie jest łatwa, przywykłeś bowiem do bycia bogiem swoich wyobrażeń. Jednak fakt,
że będę zawsze przy tobie, przyćmiewa wszelką fantazję.
/Sarah Young/

17. X. 2021 r.

PRZESŁANIE

EWANGELICZNE

Jakże błędne mamy
wyobrażenie Chwały Bożej.
Ks. Proboszcz
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Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO…

POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…
w intencji rodzin przeżywających kryzysy…
Boże, Sprawco pokoju i Stróżu miłosierdzia, zwróć swoje oczy na naszą rodzinę.
Ty widzisz, Panie, jak jest poróżniona i jak wiele w niej niepokoju. Zmiłuj się nad nami
i spraw, aby powrócił pokój do naszej rodziny, bo gdy Ty nam go nie udzielasz, nikt
inny nie będzie mógł nas nim obdarzyć.
O Jezu, Królu Pokoju, wysłuchaj nas przez zasługi Twojej świętej Matki, Królowej
Pokoju, i przez zasługi Twojej wiernej służebnicy św. Rity, którą ubogaciłeś tak
wielkim miłosierdziem i dobrocią, że stała się aniołem pokoju, niosąc go wszędzie
tam, gdziekolwiek widziała niezgodę.
Ty, droga Święta, wyproś dla nas łaskę od Pana, a my będziemy wychwalać twoją
opiekę w każdej potrzebie naszego życia. Amen.
/z Modlitewnika Rodzinnego - Ks. Leszek Smoliński/

ZAPAMIĘTAJ…!…NIE ZAPOMNIJ…!

 Krucjata Różańcowa za Ojczyznę… to codzienna modlitwa, co najmniej jedna
dziesiątka różańca, z intencją: „Z Maryją, Królową Polski módlmy się o Polskę
wierną Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, o wypełnienie Jasnogórskich Ślubów Narodu”.
 19.X - Narodowy Dzień Pamięci Duchownych Niezłomnych - wspomnijmy Sługę
Bożego Ks. Prałata Kazimierza Hamerszmita - więźnia obozu niemieckiego w Dachau prośmy o Jego beatyfikację.
Pamiętajmy tez o męczeńskiej śmierci bł. Ks. Jerzego Popiełuszki.
 22.X. Wspomnienie św. Jana Pawła II - jest możliwością zgłębiania pamięci
o Wielkim Papieżu Polaku, ale też okazją do przyjęcia i realizowania w życiu Jego
przesłania, którym rozpoczął swój pontyfikat: „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi
Chrystusowi!”

Z SERCA DO SERCA…

Wiem na pewno, że odbiorcy naszego Biuletynu najbardziej interesują się Ogłoszeniami.
Dowodem tego jest wyraźne „sprawdzanie” informacji ogłoszeniowych, kiedy
Ks. Proboszcz przekazuje je przed zakończeniem Mszy Św. Oczywiście - nie widzę
w tym nic złego, ale... Czasem mam wrażenie, że pozostałe sprawy podejmowane
w naszym „Serce Sercu” są jakimś marginesem, niekoniecznie zajmującym parafian.
A jednak!... Może chociażby fakt, że podejmujemy aktualne wydarzenia z życia
Kościoła, powinny każdego z nas mobilizować do bardziej zaangażowanego włączania
się w to, co jest przecież naszym wspólnym powołaniem ludzi wiary?!
Aktualnie bardziej intensywnie żyjemy nauczaniem Bł. Prymasa Tysiąclecia. Od
dłuższego czasu w naszej tzw. coniedzielnej Gazetce zamieszczane są nie tylko liczne
wypowiedzi tego Wielkiego Polaka i Katolika, ale też podawane są jego złote myśli,
które naprawdę mogą - jeśli kto chce - służyć umocnieniu serca i ducha.
Kto wie...? A może warto też „dać się sprowokować” tym - niejako na talerzu podawanym
wiadomościom na różne tematy - i spróbować podjąć osobisty trud zgłębiania wiedzy
religijnej, szukając dobrej lektury, albo też po prostu korzystając z „ofert” spotkań
w naszym Sanktuarium, gdzie zawsze można znaleźć dla siebie „coś” budującego
i umacniającego…
P.S. Warto ZAPAMIĘTAĆ, że… dla wielu ludzi jedyną Ewangelią, którą chcieliby
jeszcze przyjąć - to nasze chrześcijańskie życie…
/K.B./

św. Jan Paweł II w czasie Inauguracji swego Pontyfikatu - 22 października 1978 r.
nauczał:
Nowy następca Piotra na stolicy rzymskiej wznosi dzisiaj żarliwą,
pokorną i ufną modlitwę: „O Chryste! Spraw, abym stał się sługą Twojej
jedynej władzy! Twojej słodkiej władzy! Sługą Twojej nieprzemijającej
władzy! Obym mógł stać się sługą! I sługą sług Twoich!
Bracia i Siostry! Nie lękajcie się przyjąć Chrystusa i władzę Chrystusa!
Dopomóżcie Papieżowi i wszystkim, którzy chcą służyć Chrystusowi
i mocą władzy Chrystusa służyć człowiekowi i całej ludzkości!
Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!
Otwórzcie dla Jego mocy zbawczej granice państw, systemów ekonomicznych,
systemów politycznych, rozległe dziedziny kultury, cywilizacji, postępu! Nie lękajcie
się! Chrystus wie, „co jest w człowieku”. On jeden! A dzisiaj człowiek tak często nie
wie, co w nim jest, co jest w głębi jego umysłu i serca. Tak często jest niepewny sensu
swojego życia na ziemi. Szarpie nim niepewność, która przeradza się w rozpacz.
Pozwólcie zatem - proszę Was, błagam Was z pokorą i ufnością - pozwólcie Chrystusowi
mówić do człowieka. On jeden ma słowa życia - tak, życia wiecznego...

ZAMYŚLENIA RÓŻAŃCOWE…

Wśród wielu dróg prowadzących do Nieba… jest także ta p r z e d z i w n a
ś c i e ż k a z n a c z o n a Tajemnicami Chwalebnymi… To ścieżka codzienności
-najbliższa także tym, którzy zmierzają wytrwale ku Niebu, powtarzając za psalmistą:
„Naucz nas liczyć dni nasze, Panie, byśmy zdobyli mądrość serca….”
Trudno jest ocenić, czy w każdym dniu mego życia odczuwam ów dotkliwy ciężar
kamienia, który przytłacza moje serce..., serce, które staje się czasami jak „grób
pełen śmierci”… grób zaniedbanej wiary, ostygłej nadziei i miernej miłości. To grób
moich grzechów, zaniedbań, niedoskonałości, błędów, emocji, uczuć, stale tak samo
poplątanych - i w tym zamykającym moje serce „głazie” trudno jest odnaleźć jakąś
szczelinę, która stałaby się miejscem na dotknięcie Tajemnicy Zmartwychwstania…
A przecież wiem, że to Moc Boga - ten „głaz” - mojej człowieczej bezradności - odsuwa…!
„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia…”- a więc pokornie klękam przy
kratkach konfesjonału z bagażem własnych win, aby zmartwychpowstać…, aby przyjąć
z wiarą fakt, że tak naprawdę to „grób pełen śmierci” - jest już pusty… i nie ma co
szukać Jezusa wśród umarłych… On Żyje! Zaiste On Prawdziwie Zmartwychwstał!...
Dlatego spowiadam się Bogu Wszechmogącemu… A kiedy słyszę wypowiedziane
przez kapłana: „Rozgrzeszam cię...” - przyjmuję ten Dar z pokorą… powstaję
z klęczek… i wyruszam w życie: silniejsza Wiarą… bogatsza Nadzieją...
Zmartwychwstała Miłością…
Bądź pozdrowiona Maryjo… módl się za nami teraz…
/K.B./

MYŚLI WIERSZEM PISANE…
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Ziemio, ziemio! Odpowiedz żądaniom wiecznej mądrości! Miejsce spotkania, przestań być
pustynią, stań się oazą! Czyż nie powinien rozkwitnąć człowiek tam, gdzie Ty się
przybliżysz? Przybądź i przynieś ze sobą rozkwit człowieka! Miejsce rozkwitu człowieka czyż możemy Ciebie zamienić na tyle kwitnących miast w przeszłości i przyszłości?
Czyż możemy zamienić miejsca rozkwitu na jedno miejsce, na którym stanął
/Karol Wojtyła (św. Jan Paweł II) - Wędrówka do miejsc świętych/
3 Krzyż?

