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Serce   Sercu 

Biuletyn informacyjny Parafii  

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach  

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

NR 401    7. XI. 2021 r.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
 NIEDZIELA - 7 LISTOPADA 2021 roku 

 

 1. Dzisiaj kończą się parafialne dni modlitw o powołania kapłańskie i do służby     
w Kościele. Niech ta modlitwa trwa i będzie naszą troską o Kościół. 
 2. W tym roku, do końca listopada za nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych 
można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.  
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 w dni              
powszednie o godz. 17.30.  
 3. We wtorek Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.  
 4. We wtorek o godz. 19.00 spotkanie dzieci I Komunijnych. 
 5. W środę Wspomnienie św. Leona Wielkiego - papieża i doktora Kościoła. 
 6. W środę po Mszy Świętej o godz. 18.00 spotkanie formacyjne Rycerzy Kolumba. 
 7. W czwartek  Wspomnienie św. Marcina z Tours. Imieniny obchodzi nasz wikary         
ks. Marcin - otaczamy Go serdeczną modlitwą i życzliwością. 
 8. W czwartek przypada 103. rocznica Odzyskania Niepodległości - w tym dniu         
modlimy się szczególnie za poległych w obronie Ojczyzny i o pokój wewnętrzny.     
Porządek Mszy niedzielny.  
 9. W piątek Wspomnienie św. Jozafata. 
 10.W piątek po Mszy Świętej o godz. 15.30 zapraszamy na spotkanie Matek          
w Modlitwie - sala na plebanii.  
 11.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. 
 12.W sobotę Wspomnienie św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna - 
Pierwszych Męczenników Polskich.  
 13. W następną niedzielę obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowa-
nym - ofiary zbierane do puszki przeznaczone na ten cel będą zbierana 21 listopada br.   
 14. 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 
  15.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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Ewangelia  
według świętego Marka 

Mk 
12 

38-44 

Jezus, nauczając rzesze, mówił: 

«Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych  

szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne 

miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. 

Ci tym surowszy dostaną wyrok». 

Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne   

pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga 

wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz. 

Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Ta 

uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy 

bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła 

wszystko, co miała na swe utrzymanie». 
OTO   SŁOWO   PAŃSKIE 

PRZESŁANIE   EWANGELICZNE   

 
 

 

 

Prawdziwa ofiara zawsze musi nas kosztować, 
ale to my musimy chcieć tę ofiarę ponieść. 

Ks. Proboszcz 

 MYŚLI  WIERSZEM  PISANE…  
Nigdy z królami nie będziem w aliansach,                                                                                                                                        
Nigdy przed mocą nie ugniemy szyi;                                                                                                                                                        
Bo u Chrystusa my na ordynansach –                                                                                                                                        
Słudzy Maryi ! 
Więc choć się spęka świat, i zadrży słońce,                                                                                                                                         
Chociaż się chmury i morza nasrożą;                                                                                                                                           
Choćby na smokach  wojska latające,                                                                                                                                                
Nas nie zatrwożą. 
Bóg naszych ojców i dziś jest nad nami!                                                                                                                                                                             
Więc nie dopuści upaść żadnej klęsce;                                                                                                                                             
Wszak póki On był z naszymi ojcami,                                                                                                                                             
Byli zwycięscy!...                              /Pieśń Konfederatów – Juliusz Słowacki/ 

Bóg jest ucieczką i obroną naszą!                                                                                                                                                       
Póki On z nami całe piekła pękną!                                                                                                                                                   
Ani ogniste smoki nas ustraszą.                                                                                                                                                                                                                           
Ani ulękną. 
Nie złamie nas głód, ni żaden frasunek,                                                                                                                                            
Ani zhołdują żadne świata hołdy;                                                                                                                                                                
Bo na Chrystusa my poszli werbunek,                                                                                                                                             
Na Jego żołdy.                                                       



3 2 

Z  NAUCZANIA  WIELKIEGO PRYMASA TYSIĄCLECIA…  

o Ojczyźnie…  
 

 Nie jesteśmy dzisiejsi, nie jesteśmy tylko na dziś. Jesteśmy narodem, który ma 
przekazać w daleką przyszłość wszystkie moce nagromadzone przez tysiąclecie    
i spotęgowane w czasach współczesnych. Chcemy żyć i możemy żyć. 
(Warszawa,1 marca 1981r.) 

 Jaka jest rodzina domowa, taka też będzie rodzina ojczysta - naród. Jeśli rodzina 
domowa będzie  rodzić żywych, to i naród będzie żył; jeśli rodzina domowa uszanuje 
dziecię, będzie uszanowany w tej Ojczyźnie człowiek. Jeśli nie będą umieli uszanować 
maleńkiego życia, które rodzi  się w komórce ogniska domowego, nie uszanują       
i życia obywateli, bo mordować nauczą  się już w rodzinie. Naprzód będą mordować 
swoje dzieci, a potem innych obywateli. W ten sposób zamiast społeczności      
życiodajnej, będzie się wyrabiać społeczność morderców i naród będzie samobójczy. 
Zada sobie samemu śmierć własną ręką. I skończy się taki  naród, i sprawdzi się 
to, co o niektórych  narodach już dzisiaj mówią słowami Pisma Świętego: „Imiona 
głupich  będą wymazane  z ziemi żyjących”.               (Warszawa, 7 maja 1958r.). 

 Jesteśmy u siebie we własnej Ojczyźnie. Mamy więc prawo w swojej Ojczyźnie  
czuć się swobodnie. Mamy prawo czuć się jak u siebie w domu. Tutaj, na ziemi 
polskiej, my jesteśmy gospodarzami. Do nas należy  decydować  o takim czy    
innym kierunku naszego życia  i bytowania. Od tego bowiem zależy suwerenność 
narodu. (Bydgoszcz,18 września 1980 r.) 

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE...                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Tajemnicami Światła… MODLIMY SIĘ o POWOŁANIA                                                                                               
kapłańskie, misyjne, do życia konsekrowanego i posługi w Kościele. 
Maryjo, Matko Kapłanów…  

1. Chrzest… przez kapłańską posługą…  
2. Małżeństwo… przez kapłańską posługę…  
3. Sakrament Pojednania i Pokuty… przez kapłańską posługę…  
4. Sakrament Chorych… przez kapłańską posługę…  
5. Eucharystia… przez kapłańską posługę…  

Zdrowaś Maryjo… módl się za nami… módl się razem z nami…  

POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…            
w intencji Ojczyzny… 
Boże, TY powołałeś mnie do życia z polskich rodziców i na polskiej ziemi. Dziedzictwo     
mego Narodu kształtowało moje myśli, chleb polskiej ziemi żywił moje ciało. Nie      
mogę kochać Twojego świata, nie kochając na pierwszym miejscu mojej Ojczyzny. 
Proszę więc, ześlij na Nią, błogosławieństwo Swoje.                               
Niech rozkwita w pokoju i sprawiedliwości, a ja niech poznam moje wobec Niej obowiązki      
i z Twoją pomocą je wypełnię. Amen.      
             /Modlitwa - „Wszystko, co Polskę stanowi”/ 

Z SERCA  DO SERCA… 
 Listopad już „zaistniał” w naszej codzienności roztęsknionymi modlitwami za tych, 
którzy już dotknęli wieczności, a nam, po swojej śmierci - „przesyłają” naukę jak      
powinniśmy żyć… W homilii, w Uroczystość Wszystkich Świętych - Ks. Proboszcz 
zaproponował każdemu z nas „błogosławione scenariusze”, które warto już zacząć 
pisać, żeby „doczekać” owej Jezusowej Nagrody, która za każdym razem jest warta 
naszych ziemskich zmagań… W czasie Mszy Św., na cmentarzu, kiedy mogliśmy  
dzięki wspaniałej jesiennej aurze modlić się za zmarłych oczekujących tu na         
zmartwychwstanie, dane nam było włączyć się w czasie Mszy św., w żarliwą           
modlitwę Kościoła, a tym samym mieć udział w Tajemnicy Świętych Obcowania. Już 
za kilka dni znowu pójdziemy na cmentarne groby naszych narodowych Bohaterów - 
także z 1918 r., którzy tu, na suwalskim cmentarzu, pozostawili także wymowny ślad 
swojej wierności Bogu i Ojczyźnie… 
 Chciałoby się - idąc za wskazaniami z homilii naszego Ks. Proboszcza - z pokorą 
podjąć trud zmagań o to najważniejsze, abyśmy sami poznając Jezusa w Jego       
Słowie i Eucharystii, stawali się dla wszystkich spotykanych - Jego świadkami, Żywymi 
Znakami Jego obecności w świecie. Wówczas możemy liczyć na to wspaniałe,     
Chrystusowe: „Błogosławieni…”                                                                 /K.B./ 
UWAGA!!! – W odpowiedzi na prośby, dotyczące opublikowania homilii wygłoszonej 
przez Ks. Jaremę Sykulskiego - naszego Ks. Proboszcza 1 listopada br., informujemy, że 
istnieje możliwość odsłuchania tejże homilii na stronie Internetowej parafii: 
www.nspj.suwalki.pl  

RODZINA ZJEDNOCZONA NA MODLITWIE - 2021                                                                                                             
Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy  
Listopad - 2021… Intencja - budowaniem zgromadzenia…  
 

Każda Eucharystia jest  zawsze najpierw dziękczynieniem składanym Bogu przez 
Syna Bożego, w imię całej ludzkości. Eucharystia jest również przebłaganiem za 
grzechy. Eucharystia umożliwia także być bardzo blisko Jezusa, który w niej działa 
tak samo jak działał w czasie swojej fizycznej obecności na ziemi. 
 

„Zamawianie” Mszy Św. ma zawsze taki sam cel: uprosić u Boga jakąś łaskę dla 
siebie lub naszych bliskich. Msza Św. sama w sobie nie staje się przez to inna, ale 
mobilizuje  nas i całą rodzinę do obecności, do szczególnej modlitwy, jest naszą    
ofiarą i z pieniędzy, i z czasu; jest dowodem naszej miłości. 

…SMS od Świętej Siostry Faustyny…  
 Jeżeli Polska posłuszna będzie mojej woli, wywyższę ją w potędze  i świętości;       

z niej wyjdzie iskra, która przygotuje  świat na ostateczne moje przyjście… 

…SYNOD…SYNOD…SYNOD…  
 W każdej parafii - i w naszej także - staramy się  we wszystkich wspólnotach,         

a  także poza wspólnotami, wsłuchiwać się w Głos Ducha Świętego, aby odpowiedzieć 
sobie, dla siebie i dla całego Kościoła Chrystusowego - na nurtujące nas pytania. 

 Dialog jest drogą wytrwałości, która obejmuje także milczenie i cierpienie, lecz jest 
zdolny do zbierania doświadczeń ludzi i narodów. 

 Synodalność służy misji Kościoła, do udziału w której powołani są wszyscy jego 
członkowie. 

http://www.nspj.suwalki.pl

