OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA - 14 LISTOPADA 2021 roku
1. Dzisiaj obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym - ofiary do
puszki przeznaczone na ten cel będą zbierane 21 listopada br.
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. W poniedziałek Wspomnienie św. Alberta Wielkiego.
4. We wtorek Święto Najświętszej Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia.
5. W środę Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej.
6. W czwartek Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny.
7. W 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.
8. W piątek po Mszy Świętej o godz. 18.00 zapraszamy na kolejne Rozważania pod
Kopułą.
9. W sobotę Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego.
10.Za tydzień ostatnia niedziela w kalendarzu liturgicznym - Uroczystość Jezusa
Chrystusa Króla Wszechświata. Światowy Dzień Młodzieży oraz Święto patronalne
Akcji Katolickiej.
11.W następną niedzielę przypada Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków
Drogowych - z tej okazji, z inicjatywy uczniów Liceum Mundurowego Zakładu Doskonalenia
Zawodowego, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia zostanie odprawiona uroczysta
Msza Święta o godz. 12.00.
12. 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
13.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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Jezus powiedział do swoich uczniów:
«W owe dni, po wielkim ucisku, „słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku.
Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie” zostaną wstrząśnięte.
Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą
i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i „zgromadzi swoich wybranych z czterech stron
świata, od krańca ziemi po kraniec nieba”.
A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami
i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia,
wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi.
Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie.
Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt
nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec».

POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…

OTO SŁOWO PAŃSKIE

o powołania do Świeckich Instytutów Życia Konsekrowanego…
Boże, który wzywasz, powołujesz i przyjmujesz do swojej wyłącznej służby każdego,
kto na Twoje wezwanie odpowiada całym sercem - prosimy Cię, abyś spośród wielu
wezwał tych świeckich, którzy poprzez szczerą odpowiedź pragną podjąć trud
posługiwania w świecie i dla świata. Niech każdy, kto w duchu ubóstwa, czystości
i posłuszeństwa pragnie oddać się całkowicie w codziennym naśladowaniu Ciebie,
odnajdzie radość głoszenia Ewangelii, stając się ewangelicznym zaczynem pośród
tego świata, na Twoją chwałę i dla zbawienia każdego człowieka. Amen.
Czy wiesz, że… możesz oddać cale swoje życie Bogu i jednocześnie żyć razem
z innymi w świecie…?
Czy wiesz, że… możesz „kontemplować i przekazywać innym owoce kontemplacji”…?
Czy wiesz, że… możesz uczynić się Darem dla Boga i ludzi poprzez umocnienie
ślubami czystości, ubóstwa i posłuszeństwa...?
Kontakty: e-mail: inst.dom@op.pl , kostmar@op.pl , www.orlean.dominikanie.pl

PRZESŁANIE

EWANGELICZNE

Znaki czasu - i dziś Bóg nam takie daje,
ale czy właściwie je odczytujemy?
Ks. Proboszcz
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Z SERCA DO SERCA…

Nie potrafię oprzeć się myślom, które wręcz „dopadają mnie”, kiedy zaczynam
wyobrażać sobie Kościół Chrystusowy „odarty” z powołań, zwłaszcza kapłańskich.
Obecne fatalne prognozy oparte na aktualnych statystykach - nie tylko wprowadzają
niepokój, ale wręcz straszą nas, którzy nie wyobrażamy sobie Kościoła, a w tym
siebie samych, bez posługi kapłańskiej… Niestety informacje, które kiedyś docierały
do nas gdzieś z Zachodu, nie poruszyły na tyle naszej wyobraźni.., a teraz stoimy
tuż, tuż przed strasznym pustkowiem powołań - przede wszystkim kapłańskich.
Nie piszę o tym, aby narzekać, czy też marudzić, ale… żeby gromkim głosem
wołać z serca do serca..., abyśmy bezmyślnie nie popełniali grzechu zaniedbania.
Tak, bo brak modlitwy - zwłaszcza teraz! - brak modlitwy o powołania kapłańskie (!) to grzech zaniedbania, którego skutki już są widoczne.
Może trzeba nam - już od teraz - wzmóc błagania do Pana Żniwa - aby usposabiał
serca wzywanych i powoływanych - do przyjęcia z pokorą i odwagą Chrystusowego:
„Pójdź za Mną!”
P.S. Rodzicie, dziadkowie, dzieci i młodzież… wszyscy… Weźmy do rąk
Różaniec i błagajmy - przez wstawiennictwo Maryi, Matki Kapłanów - o nowe,
święte i liczne powołania do kapłaństwa…
/K.B./

MYŚLI WIERSZEM PISANE…

…SYNOD…SYNOD…SYNOD…

Kiedy Ci się ktoś w rękaw rozpłacze
i zrobi to w momencie najmniej spodziewanym
i najmniej odpowiednim ręki nie odciągaj
i nie staraj się łez osuszać…
Jest miara radości, a nie ma miary smutku.
I jest chęć pocieszania, a nie ma sposobu…

 Kościół synodalny jest Kościołem uczestniczącym i współodpowiedzialnym za
każdego, kto jest w Kościele i kto oddalił się z powodu różnorodnych problemów.
 Trzeba szukać odpowiedzi, w jaki sposób są określane cele, do których pragniemy
dążyć, którędy prowadzi droga moich osiągnięć i kroki, które należy podjąć?
 Jak sprawowana jest władza w naszym Kościele partykularnym? Jakie są praktyki
pracy zespołowej i współodpowiedzialności?
Módlmy się, aby prace synodalne na każdym szczeblu odbywały się w duchu dialogu,
a ich skuteczność była owocem działania Ducha Świętego…

Dlatego najlepiej rękę dyskretnie nadstawić,
wielkim otoczyć milczeniem i... zasłonić przed uliczną gawiedzią.
A potem… łzy tamtego człowieka przeliczyć…
I gdyby o jedną było więcej niż należy
-zrozumiećże nie ma miary smutku.
Że to smutek bez miary...
„Błogosławieni…, którzy płaczą…”
/z notatek przepisane - K.B./

ROZWAŻANIA RÓŻAŃCOWE…

za naszych Bliskich Zmarłych, także Kapłanów…
Tajemnice Bolesne…
1. Gethsemani… oddawać Bliskich zmarłych w Ręce Ojca…
2. Biczowanie…
ofiarować Ich grzechy…
3. Ciernie…
traktować jako pokutę za Nich…
4. Drogę Krzyża… przeznaczać za Ich zbawienie…
5. Śmierć Jezusa… zanurzać Ich w przebitym Sercu Jezusa…
…i Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna…
wstawiaj się za naszymi Bliskim Zmarłymi, także Kapłanami…
i módl się razem z nami…

Z NAUCZANIA WIELKIEGO PRYMASA TYSIĄCLECIA…
 Potrzeba w naszej Ojczyźnie przykładu ofiary z siebie, aby człowiek współczesny
zapomniał o sobie, a myślał o drugich - o dobru rodziny, o wypełnianiu swego
powołania i zadania życiowego wobec innych, o dobru całego Narodu. Trzeba
zmilknąć w sobie, a dostrzec dobro wyższego rzędu, które musi trwać i zwyciężyć.
Gdyby wielu ludzi tak myślało, nie byłoby tyle prywatnych gwałtów, tyle tragedii
i nieszczęść w rodzinie czy w Narodzie.
(Warszawa, kościół św. Anny, 25.IX.1968 r.)
 O doprawdy! Z jakim utęsknieniem całe stworzenie oczekuje innych ludzi! Oczekuje
nie tyle zmiany ustrojów, ile odmiany ludzkich serc, aby ludzie byli lepsi, aby mieli
oblicze Boże, twarze ludzkie, aby byli podobni do ludzi Bożych, aby odbiło się
w nich światło Oblicza Pańskiego. Tego oczekuje całe stworzenie. Czeka
z tęsknotą na… człowieka. Można ręce opuścić, siedząc nad pustą łodzią dziejów.
Jednak Piotr, chociaż zwątpiały, podejmuje wysiłek: „wszakże na słowo Twoje
zarzucę sieci” Chrystus mówi: „zejdź na głębię!...” Nie bój się głębi, nie bój się
niebezpieczeństwa, nie lękaj się, małoduszny człowieku, chociaż twoja łódź skorupą!...
(Warszawa, Archikatedra św. Jana, 26. VI. 1966

RODZINA ZJEDNOCZONA NA MODLITWIE -2021
/K.B./

REFLEKSJE… ZAMYŚLENIA… WNIOSKI…
Patrzysz na starego, zniedołężniałego człowieka. Taki sam będziesz i ty. Twoim człowieczym prawem jest walczyć ze starością i chorobą, ale twoim człowieczym obowiązkiem jest przyjąć je, gdy cię zwyciężą - przyjąć, jako cierpienie wiodące ku odkupieniu.
Ale to przyjdzie kiedyś. Teraz o tym nie myśl. Nie martw się niepotrzebnie. Zaufaj
Bogu. On da ci siłę do zniesienia cierpień i odwagę do przyjęcia śmierci. /Ks. M.M./
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Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy
listopad: Intencja - budowaniem zgromadzenia…
 Msza Św. gregoriańska - Szczególnym rodzajem intencji są tzw. „gregorianki”,
które można sprawować za jednego zmarłego w ciągu 30 kolejnych dni w intencji
darowania kar czyśćcowych. Nazwa Mszy Św. gregoriańskiej pochodzi od papieża
Grzegorza Wielkiego.
 Nasze osobiste intencje są włączone w błaganie całego Kościoła podczas każdej
Mszy Św.
 Komunia Św., w której przyjmujemy Chrystusa - jest w czasie Mszy
Św. najważniejszą chwilą przywołania osobistej intencji.
/opr. na podstawie książeczki „Rodzina Zjednoczona na Modlitwie - 2021/
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