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Serce   Sercu 

Biuletyn informacyjny Parafii  

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach  

XXX  NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

NR 399    24. X. 2021 r.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
 NIEDZIELA - 24 PAŹDZIERNIKA 2021 roku  

 

 1. Dzisiaj Światowy Dzień Misyjny. Początek Tygodnia Misyjnego. Dzisiejsza taca 
przeznaczona będzie na Papieskie Dzieła Misyjne. 
Dzisiaj - spotkanie POAK, rozpocznie się Koronką do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00 
w Sanktuarium, a następnie spotkanie formacyjne w sali na plebanii. 
 2. W czwartek Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Jest to dzień 
imienin ks. Tadeusza - ogarniamy Go modlitwą. 
 3. 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. 
 4. 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.  
 5. Zbliża się listopad - przypominamy o możliwości składania na wypominki 
oraz Msze Święte zbiorowe za zmarłych. Karteczki i koperty znajdują się pod chórem na 
stoliku. 
 6. 1 listopada w Uroczystość Wszystkich Świętych - Msza Święta w intencji zmarłych 
będzie odprawiona w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Bakałarzewskiej  - po procesji, która 
wyruszy o godz. 11.30 spod Kościoła św. Aleksandra. 
 7. 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 
  8. 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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Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy         

żebrak, Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus 

z Nazaretu, zaczął wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» Wielu         

nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Synu Dawida, ulituj 

się nade mną!» 

Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go». I przywołali niewidomego, mówiąc mu: 

«Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię». On zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi    

i przyszedł do Jezusa. 

A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, abym ci uczynił?» 

Powiedział Mu niewidomy: «Rabbuni, żebym przejrzał». 

Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natychmiast przejrzał i szedł za 

Nim drogą. 

OTO   SŁOWO   PAŃSKIE 

PRZESŁANIE   EWANGELICZNE   

 
 

Czy jest w nas tyle wiary i determinacji  
co u  Bartymeusza? 

Jezus chce nas uzdrawiać, ale to my sami  
musimy w to głęboko wierzyć. 

Ks. Proboszcz 

…SYNOD…SYNOD…SYNOD…  
* Papież Franciszek rozpoczął uroczyście  XVI Zgromadzenie Ogólne Synodu     
Biskupów na temat: „Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo, misja”. 
* Synod to narzędzie, którym Kościół posługuje się praktycznie od początku. 
* W czasie Synodu mamy przyjrzeć się temu, w jaki sposób  razem duchowni    
i świeccy, budujemy wspólnotę Kościoła, począwszy od najmniejszej parafii. 
- Czy i jak w Kościele ze sobą rozmawiamy? 
- Jak często spotykamy się, by wspólnie szukać Woli Bożej, a gdy już do takiego 

spotkania dojdzie, to na ile potrafimy cierpliwie słuchać siebie nawzajem, szanując   
zdanie drugiego? 

- Ile jest w nas odwagi, żeby wypowiadać to, co w sercu rozpoznajemy jako możliwy głos 
Ducha Świętego?  

Może warto już od dziś podjąć nie tylko trud żarliwej modlitwy o dobre i trwałe 
owoce synodalnych spotkań, ale też włączać się w istniejące możliwości rzetelnej 
współpracy w synodalnych obradach.                                            /opr. K.B./ 
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Z  NAUCZANIA  OJCA ŚWIĘTEGO…   
św. Jan Paweł II nieustannie naucza, że roztropność łączy się z odpowiedzialnością…  

Dzisiaj wszakże wypada nam mówić o innej cnocie. Bowiem z zapisków 
zmarłego Jana Pawła I dowiedziałem się, że Jego plan przemówień 
obejmował nie tylko trzy cnoty Boskie: wiarę, nadzieję i miłość, ale także 
cztery cnoty zwane kardynalne. Jan Paweł I przewidywał, że będzie 
mówił o siedmiu „światłach” życia chrześcijańskiego. Tak zostały       
nazwane te wszystkie cnoty przez Papieża Jana XXIII. 
Otóż dzisiaj pragnę podjąć dalszy ciąg tego planu, jaki zakreślił  sobie                                                                                                                   

POMÓDLMY  SIĘ WSPÓLNIE…         
za wstawiennictwem św. Jana Pawła II - za kapłanów…  
Dobry Ojcze, dziękuję Ci za kapłanów, których powołałeś do pięknej i zaszczytnej 
służby. Dziękuję za ich pozytywną odpowiedź na Twój głos, dziękuję za ich świadectwo 
wiary. Ich służba jest trudna, bo tak łatwo jest popaść w rutynę, tak łatwo zgubić dar 
wiary, tak łatwo z modlitwy uczynić rytuał wypowiadania pustych słów.                                                                                          
Dlatego dzisiaj Twojej opiece zawierzam tych, których wybrałeś. 
Św. Jan Paweł II często jako wzór kapłana stawiał proboszcza z Ars. Tak o nim      
pisał: „Św. Jan Maria Vianney Mszę Św. odprawiał w skupieniu, dając wzór 
szczególnego uwielbienia podczas Przeistoczenia i Komunii Świętej. Z głębokim 
przekonaniem mówił: „Przyczyną upadku kapłana jest brak skupienia podczas 
Mszy Św.”.” 
Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, Twojego kapłana, proszę Cię. Ojcze, ożyw 
wiarę księży, braci, sióstr zakonnych, wszystkich osób konsekrowanych.  
Niech swoje powołanie wypełniają z niegasnącym  entuzjazmem.  
A tym, którzy zgrzeszyli i stali się przyczyną zgorszenia innych, daj łaskę nawrócenia. 
                                          /z Modlitewnika za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II/ 

 MYŚLI  WIERSZEM  PISANE…  
Jeszcze nie umiesz być sam                                                                                                                                                      
jeszcze się trzymasz wspomnień jak pochyłej poręczy                                                                                                         
jeszcze  się czepiasz chudych moli pamiątek                                                                                                                           
jeszcze nie dajesz spokoju umarłemu                                                                                                                                              
chcesz go przyciągnąć z drugiego świata za guzik                                                                                                               
jeszcze się rzucasz kukłom na szyję                                                                                                                                                            
jeszcze szukasz serca żeby je doić jak kozę                                                                                                                                 
ważny jak puzon                                                                                                                                                                                            
stukasz cierpliwym kopytkiem różańca                                                                                                                                  
ostatecznie można ci postawić trójkę minus z religii 
                                                                                         /Ks. Jan Twardowski / 

 ZAMYŚLENIA  RÓŻAŃCOWE…  
w intencji kapłanów posługujących w naszej parafii, za naszych kleryków,      
Ełckie Seminarium Duchowne i liczne, święte powołania do służby w Kościele... 
       Tajemnice Radosne   
1. Abyśmy nie zmarnowali żadnego Zwiastowania - powołania do służby w Kościele… 
2. Abyśmy zawsze nieśli Chrystusa do innych w czasie Nawiedzenia…  
3. Abyśmy przyjmując Chrystusa w Komunii Św.- przeżywali Boże Narodzenie…  
4. Abyśmy wraz z Maryją Ofiarowali Bogu wszystkie nasze dzienne sprawy…  
5. Abyśmy z wiarą szukali i Odnajdywali Chrystusa w Jego Kościele... 
Zdrowaś Maryjo… módl się za nami teraz i w godzinę naszej śmierci… Amen.  
                                                                                                                             /K.B/ 

Z SERCA  DO SERCA…  
 I znowu… minął tydzień! To zawrotne przemijanie zmusza do intensywniejszego 
„gromadzenia” przeżyć minionych, aby nie umknęło cokolwiek z tego, co ważne,     
potrzebne, a nade wszystko budujące naszą postawę wiary… Nie da się na pewno 
pominąć takich znaczących wydarzeń, jak - już 37 rocznica - zbrodni dokonanej przez 
ówczesnych komunistów na katolickim Kapłanie, Bł. Ks. Jerzym Popiełuszko. 
 Msza Św. za Ojczyznę zgromadziła w naszym Sanktuarium tych, którzy nie        
zapomnieli, i na pewno przypominać nadal będą, o tym tragicznym dniu, w tragicznych    
czasach panoszenia się „komuny”. Słowo Boże wygłoszone przez Ks. Jaremę -
Proboszcza i Kustosza Sanktuarium - nie tylko wybrzmiało wielką nadzieją o umieraniu 
ewangelicznego ziarna, ale też swoistym upomnieniem i wyzwaniem do podjęcia nauki 
wypływającej z męczeństwa Kapłana - Polaka, który nie tylko głosił, ale też konkretnie 
żył i realizował wymaganie postawione jasno w Piśmie Świętym: „Zło dobrem zwyciężaj!” 
 Kiedyś… takie Msze Św. za Ojczyznę miały swoją wymowę, bo takie były potrzeby…     
A teraz? Potrzeby też są i kto wie, czy nie większe, bo wówczas wiedzieliśmy: kto jest 
wrogiem, gdzie „ukrywa się” szatan. Teraz wszystko jest poplątane, ukryte, rozmyte 
i ...żyjemy tak, jakby szatana nie było, a to jest największym błędem współczesnego 
katolika-lekceważenie istnienia szatana w życiu osobistym, społecznym i narodowym. 
To jest prawdziwie tragiczne zagrożenie także dla naszej Ojczyzny… Msze Św.         
za Ojczyznę będą w naszym Sanktuarium i dlatego zmobilizujmy się do wielkiej      
modlitwy w czasie Mszy Św., jak też modlitwy  różańcowej, i każdej..., abyśmy nie 
musieli spowiadać się również z takiego grzechu zaniedbania…                     /K.B./ 

zmarły Papież i powiedzieć krótko o cnocie roztropności… Człowiek roztropny zabiega       
o to, co prawdziwie dobre, stara się każdą sprawę, każdą sytuację, każde swoje    
działanie mierzyć miarą dobra moralnego. Roztropnym więc nie jest ten - kto jak często 
powiadają - umie się w życiu „urządzić”, umie wydobyć z życia jak najwięcej „użycia”, 
ale ten, kto umie zbudować całe swoje życie wedle głosu prawego sumienia i wedle 
wymagań rzetelnej moralności. Tak więc roztropność jest kluczem do realizacji      
podstawowego  zadania, jakie każdy z nas otrzymał od Boga. Tym zadaniem jest on 
sam. Bóg każdemu  z nas „nadał” jego własne człowieczeństwo. Trzeba, abyśmy na 
to zadanie planowo i konsekwentnie odpowiedzieli. Roztropność jest właśnie cnotą 
tego planu i tej konsekwencji. Trzeba, nie tylko o tym wiedzieć ( roztropność nie jest 
tylko samą wiedzą), trzeba to umieć wprowadzać w życie… c.d.n. 

     …ŻYCZENIA…ŻYCZENIA…ŻYCZENIA…  
Drogiemu - już NASZEMU! - Ks. Tadeuszowi - przekazujemy najlepsze  Ż Y C Z E N I A                                                    

W S Z Y S T K I E G O   B O Ż E G O !!!    
Wraz z serdecznym pamiętaniem i modlitwą z serca wprost życzymy także  w imieniu 
wszystkich parafian, aby Księdza posługiwanie w naszym Sanktuarium, było nie tylko 
radosne i skuteczne, ale niech obfituje w Boże Owoce, które staną się także umocnieniem 
Nadziei w Księdza codziennym życiu.                       Szczęść Boże - Redakcja 


