
1 4 

Serce   Sercu 

Biuletyn informacyjny Parafii  

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach  

UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA  
KOŚCIOŁA WŁASNEGO 

NR 400    31. X. 2021 r.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
 NIEDZIELA - 31 PAŹDZIERNIKA 2021 roku  

 

 1. Dzisiejsza taca przeznaczona na cele Nuncjatury Apostolskiej w Polsce. 
 2. Jutro 1 listopada - 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.  
Do końca listopada za nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych można uzyskać 
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.  
W listopadzie - Msze Święte zbiorowe za zmarłych codziennie w dni powszednie              
o godz. 18.00, a w niedzielę i święta o godz. 17.00. Wypominki połączone  z różańcem    
o godz. 17.30.  
Przypominamy, że można jeszcze wypełnić kartki na Wypominki oraz Msze Święte 
zbiorowe 
 3. We wtorek  Dzień Zaduszny - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. 
Można uzyskać Odpust zupełny nawiedzając pobożnie kościół i cmentarz oraz        
odmawiając „Ojcze Nasz” i „Wierzę” w tym dniu. 
 4. Od 4 do 7 listopada br. parafialne dni modlitw o powołania kapłańskie                 
i do służby w Kościele. 
 5. W czwartek Wspomnienie św. Karola Boromeusza.  
 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 tym tygodniu I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.   
W I piątek o godz. 19.00 - Godzina Czuwania - Gethsemani. 
W I sobotę miesiąca - po Mszy Świętej o godz. 18.00 Nabożeństwo Pierwszosobotnie. 

 8. 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 
  9. 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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Kobieta z Samarii powiedziała do Jezusa: 

«Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, 

a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga». 

Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej 

górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, 

my czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi 

jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć 

Ojcu w Duchu i prawdzie, i takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem; 

potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w Duchu i prawdzie». 

OTO   SŁOWO   PAŃSKIE 

PRZESŁANIE   EWANGELICZNE   

 
 

 

 

Pytajmy Ducha Świętego,  
co chce powiedzieć nam i Kościołowi? 

Ks. Proboszcz 

POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…                                                                                                                                                         
Różańcem Świętym… za wszystkich bliskich zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące…  
Maryjo… Tajemnicami Chwalebnymi…   

1. Prosimy… o Nadzieję Zmartwychwstania... 
2. Prosimy… o Nadzieję Wstąpienia do Nieba... 
3. Prosimy… o Nadzieję  Darów Ducha Świętego... 
4. Prosimy… o Nadzieję skutecznego dążenia do Chwały Wiecznej…  
5. Prosimy… o Nadzieję Królowania w Niebie... 

Zdrowaś Maryjo… módl się za nami… módl się razem z nami…                                                                                                                                        
i za naszymi zmarłymi, którzy oczekują Zmartwychwstania…                 /K.B./ 
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Z  NAUCZANIA… Katechizmu Kościoła Katolickiego…  
 Kościół jest „komunią świętych”: wyrażenie to oznacza najpierw „rzeczy     

święte” (sancta), a przede wszystkim Eucharystię, przez którą jest reprezentowana         
i realizowana „jedność wiernych, którzy stanowią jedno ciało w Chrystusie”. 

 Wyrażenie to oznacza także komunię „osób świętych” (sancti) w Chrystusie, 
który „umarł za wszystkich”, tak że każdy czyn lub cierpienie w Chrystusie i dla 
Chrystusa przynosi owoce dla wszystkich. 

 „Wierzymy we wspólnotę wszystkich wiernych chrześcijan, a mianowicie 
tych, którzy pielgrzymują na ziemi, zmarłych, którzy jeszcze oczyszczają się, 
oraz tych, którzy cieszą się już szczęściem nieba, i że wszyscy łączą się        
w jeden Kościół; wierzymy również, że w tej wspólnocie mamy zwróconą ku 
sobie miłość miłosiernego Boga i Jego świętych, którzy zawsze są gotowi 
na słuchanie naszych próśb”.                                                         /KKK/ 

REFLEKSJE… ZAMYŚLENIA… WNIOSKI…  
 Tam nie będą się ciebie pytali, czy byłeś ochrzczony, czy nosiłeś sutannę albo 
habit, golf albo krawat, czy miałeś tytuł doktora, czy miałeś powierzone sobie klucze 
państwa czy mieszkania. Tam będą się ciebie pytali, czy byłeś człowiekiem...                                                                
 Przeniesiemy na drugi świat tylko nasz Krzyż: codzienne wyrywanie się z egoizmu 
– z naszej obojętności, lenistwa, strachu… Na drugi świat przenieść nas może tylko 
nasz Krzyż...                                           
 W końcu najważniejsza jest dla nas nasza śmierć. Od chwili gdy ją zobaczysz, już 
cię nie opuści; zostanie w podświadomości jak drzazga, czasem urośnie do            
apokaliptycznych rozmiarów, a zawsze sączy smutek. I dlatego On został jako Znak 
Nadziei: jeżeli wierzysz w Niego, uwierz w realność swego życia wiecznego, swego 
szczęścia…                                                                                               /Ks.M.M./ 

 MYŚLI  WIERSZEM  PISANE…  
Żal że się za mało kochało                                                                                                                                                                 
że się myślało o sobie                                                                                                                                                                         
że się już nie zdążyło                                                                                                                                                                        
że było za późno                                                                                                                                                                   
choćby się teraz pobiegło                                                                                                                                                          
w przedpokoju szurało                                                                                                                                                         
niosło serce osobne                                                                                                                                                                     
w telefonie szukało                                                                                                                                                                  
słuchem szerszym od słowa  
choćby się spokorniało                                                                                                                                                                                         
głupią minę stroiło                                                                                                                                                                                       
jak lew na muszce  
choćby się chciało ostrzec że pogoda niestała                                                                                                                      
bo tęcza zbyt czerwona a sól zwilgotniała                                                                                                                             
choćby się chciało pomóc własną gębą podmuchać w rosół za słony 
 wszystko już potem za mało                                                                                                                                              
choćby się łzy wypłakało nagie niepewne              /Ks. Jan Twardowski/ 

Z SERCA  DO SERCA… 
 Jeszcze nie tak dawno, w czasie „pandemicznego przestoju” - nie dane nam było 
doświadczać aż tylu ważnych wydarzeń, i co najważniejsze - wydarzeń związanych      
z wiarą. Nie wiem, jak jest w innych parafiach, ale tu, u nas, w Sercu Pana Jezusa -
trudno „nadążyć” i uczestniczyć we wszystkim. Ale każdy wie, że nie o to chodzi, aby 
we wszystkich nabożeństwach uczestniczyć, bo to nie zawsze możliwe. Na pewno 
warto o wszystkim wiedzieć i to wszystko przyjmować jak wyzwanie, bo naprawdę 
nasze czasy jawią się jako „swoiste czasy ostateczne”. Nie nam wyrokować, ani nie 
nam „straszyć” końcem świata, ale… warto nam żyć tak, jakby ostateczne przyjście 
Jezusa w naszym życiu miało już nadchodzić… W jednym z hymnów brewiarzowych 
pojawia się taki refleksyjny zapis: „Poranek może ostatni, daj Chryste przeżyć świetlanie.” 
Myślę, że ta wymowna prośba ma swój głęboki sens i jest żarliwą prośbą, abyśmy - 
może zwłaszcza w tym listopadowym czasie - potwierdzali swym życiem, że nasza 
Ojczyzna jest w Niebie, i że nie warto być aż tak wziemięwstąpionym, bo… wystarczy 
zatrzymać się przy cmentarnych grobach, żeby wraz z psalmistą wołać: „Lata nasze 
przemijają jak trawa, a Ty, Boże trwasz na wieki” i… prosić: „Naucz nas liczyć 
dni nasze Panie, byśmy zdobyli mądrość serca…”                     /K.B./ 

RODZINA  ZJEDNOCZONA  NA MODLITWIE - 2021                                                                                              

Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy                                                                                                                                                          

Listopad - 2021 r. - Intencja - budowaniem zgromadzenie…  
 Zadania związane z przygotowaniem Mszy Św. niedzielnej i dbałości o piękno 

liturgii  - powierzone są zespołowi liturgicznemu w danej parafii. 
 

 U podstaw  sensu i wartości  odprawiania Mszy Św. w konkretnych intencjach stoi 
prawda  o nieskończenie wielkiej wartości Ofiary Jezusa Chrystusa. 

 

 Celem i sensem intencji mszalnych  jest zanurzenie konkretnych osób - żyjących, 
i tych, którzy odeszli już do wieczności – w Najświętszej Ofierze Jezusa Chrystusa. 

               /opr. na podstawie książeczki: „Rodzina Zjednoczona Na Modlitwie - 2021”/ 

ZAPAMIĘTAJ… !…  NIE ZAPOMNIJ…! 
 Uroczystość rocznicy poświęcenia kościoła własnego - jest zawsze               

obchodzona w ostatnią niedzielę października. Jest to tradycja „dedykowana” 
dawnym kościołom konsekrowanym. 

 Papieskie Intencje Modlitewne - Listopad - 2021 
     Intencja ogólna: Aby cierpiący na depresje lub wypalenie otrzymali pomoc              
 i dostrzegli światło, które przywróci im chęć do życia. 

 Od Uroczystości Wszystkich Świętych przez cały listopad modlimy się za tych 
wszystkich, którzy wyprzedzili nas w drodze do Domu Ojca. Naszą modlitwę       
możemy wyrazić także poprzez intencje Mszy św., tzw. wypominki, a także przez 
modlitwę i odpust w czasie  nawiedzania cmentarza.   

 Parafialne Dni Modlitw o Powołania - w naszym Sanktuarium trwać będą od     
4 do 7 listopada br. Włączmy się w to wielkie wołanie Kościoła, aby i u nas nie 
zabrakło kapłanów. 


