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Serce   Sercu 

Biuletyn informacyjny Parafii  

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach  

 NIEDZIELA. UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA,  
KRÓLA WSZECHŚWIATA 

403    21. XI. 2021 r.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
 NIEDZIELA - 21 LISTOPADA 2021 roku  

 1. Dzisiaj ostatnia niedziela w kalendarzu liturgicznym - Uroczystość Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata. Światowy Dzień Młodzieży oraz Święto patronalne 
Akcji Katolickiej. 
 2. Dzisiaj przypada Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków  Drogowych - z tej 
okazji, z inicjatywy uczniów Liceum Mundurowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego,      
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia uroczysta Msza Święta o godz. 12.00. 
 3. W poniedziałek Wspomnienie św. Cecylii - Patronki muzyki kościelnej. Składamy             
najserdeczniejsze życzenia i podziękowania naszemu Organiście oraz członkom chóru              
parafialnego. Niech im Pan Bóg błogosławi.   
 4. W środę Wspomnienie św. Męczenników Andrzeja Dung-Lac prezbitera,           
i Towarzyszy. 
 5. 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. 
 6. W czwartek - 25 listopada o godz. 17.30 w  parafii pw. Św. Aleksandra odbędzie 
się spotkanie inauguracyjne XX roku trwania w modlitewnym czuwaniu Dzieła Nieustannej 
Nowenny Uczniów Jezusa. Zapraszamy do wzięcia udziału w tym spotkaniu wszystkich 
wiernych, aby radość w Duchu Świętym była udziałem nas wszystkich.  
 7. W piątek po Mszy Świętej o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie kandydatów do 
Bierzmowania. 
 8. W następną niedzielę 28 listopada - spotkanie POAK o godz. 15.00 Koronka do 
Bożego Miłosierdzia w Sanktuarium a następnie spotkanie formacyjne w sali na plebanii. 
 9. Od następnej niedzieli rozpoczyna się nowy rok liturgiczny - pierwsza Niedziela 
Adwentu. Taca zbierana w niedzielę, przeznaczona będzie na Wyższe Seminarium     
Duchowne w Ełku 
 10.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.  
 11. 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 
  12.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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Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?» 

Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?» 

Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie.        

Co uczyniłeś?» 

Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje 

było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś 

królestwo moje nie jest stąd». 

Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?» 

Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na 

świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu». 

OTO   SŁOWO   PAŃSKIE 

PRZESŁANIE   EWANGELICZNE   

 
 

Z łatwością ogłaszamy: 

CHRYSTUS JEST NASZYM KRÓLEM! 

Ale… co z tego wynika? 

Ks. Proboszcz 

 POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…            
nie ustajemy w błaganiach o nowe, liczne i święte powołania do kapłaństwa        
i służby w Kościele... 
Do Ciebie Maryjo wołam o Kapłanów,                                                                                                                                    
Uproś nam Żniwiarzy do tych polskich łanów,                                                                                                                             
Uproś pracowników na polskie zagony,                                                                                                                                     
Aby wiarą w Boga żyły polskie domy. 
Daj nam księży świętych i Tobie oddanych,                                                                                                                                           
I na wzór Jezusa w Bogu zakochanych,                                                                                                                                      
Niechaj przyjdą nowi na posługę Twoją,                                                                                                                                
Dla których Miłość Miłosierna jest w życiu ostoją.                    /K.B./ 
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Z  NAUCZANIA  WIELKIEGO PRYMASA TYSIĄCLECIA…  
...Ciało może się buntować przeciw duchowi, chociaż wie, że bez ducha staje się 
garstką popiołu... To samo jest z narodem i jego duchowością, która jest czymś     
osadzonym  w konkretnym terenie. Tak postanowił sam Bóg, który stworzył narodową    
formę bytowania, żądając, byśmy ją osłaniali. Są prawa i obowiązki narodowe,      
działania i osiągnięcia narodowe; tworzy się kultura narodowa, dzieje tęsknoty             
i pragnienia rodzinne, literatura, sztuka, poezja, malarstwo, rzeźba. Wszystkie te 
energie, właściwości i zrywy zdążające do coraz lepszego urządzenia życia własnej 
Ojczyzny od strony duchowej i materialnej są właściwie dopiero narodem. I nie można go 
pojmować ani  w sposób czysto abstrakcyjny i idealny, ani w sposób czysto konkretny    
realny i materialny, jakby naród był tylko bytem związanym pazurami z kawałkiem 
ziemi, chleba czy materii, bo nie samym duchem i nie samym ciałem żyje naród... 
O, nie da się łatwo odpowiedzieć na pytanie, co to jest naród… Aby dać dobrą odpowiedź, 
trzeba żyć w narodzie, trzeba żyć narodem, z narodem i dla narodu! Trzeba mieć 
poczucie przedziwnej wspólnoty duchowej, która wyrywa z naszej osobowości 
wszystko, co jest najbardziej indywidualne i własne, gotowe rzucić  to na służbę 
swym braciom. Choćby ostatnią kroplę krwi!... 
Dlatego z głęboką czcią klękamy na śladach krwi naszych Braci, którzy nie zawahali 

się oddać jej, abyśmy żyć mogli… Tylko właśnie ci co padali, obejmując miłośnie 

otwartą piersią ukrzyżowaną pierś Matki - Polski, tylko oni mieli rację! A my po stu 

latach wiemy to jeszcze lepiej. (Warszawa,1963 r. - w stulecie Powstania Styczniowego). 

Z SERCA  DO SERCA… 
 Comiesięczna Droga Krzyżowa Uzdrowienia trwa. Jak to dobrze, że są już tacy 
uczestnicy tego modlitewnego wydarzenia, którzy bez obawy, a raczej z wielką       
Nadzieją Przytulają się do Krzyża - Monstracji, aby Adorować Jezusa Umęczonego -
ale Zmartwychwstałego… To naprawdę ważne wydarzenie i nie do przecenienia 
możliwość korzystania z tego Daru dla każdego, a zwłaszcza dla tych, którzy…       
jednak w codzienności  „poddają się” naciskom płynącym z tego toksycznego świata...                                                                                                                       
Nie tak dawna wypowiedź uczestnika ostatniej Drogi Krzyżowej, świadczy o jego    
osobistym uzdrowieniu, które w czasie rozważań kolejnych Stacji, wręcz „popchnęły” 
go do kratek konfesjonału i… - jak stwierdził - dotychczas był martwy, a teraz… ŻYJE! 
 Jeśli pozwolimy sobie „na luksus” pomyślenia i przereflektowania swego życia, to 
na pewno w ostatecznej „kalkulacji” zrozumiemy, że tylko w Bogu jest nasza prawdziwa 
Nadzieja. Ktoś napisał: „Gdy Bóg jest Źródłem, Nadzieja nie wysycha”. Dlatego 
szczególnie teraz, gdy świat się dodatkowo „zakręcił” także na polskich granicach, 
gdy miesza się ludziom w głowach aż tak, że nie wiedzą, kto jest agresorem, a kto 
pokrzywdzonym, kiedy „naciąga się” nawet sprawy miłosierdzia…, dlatego tym bardziej 
teraz potrzeba nam wielkiej modlitwy o Prawdę i o Jej zwycięstwo w nas i wokół 
nas… w Polsce! 
P.S. 16.11.2021 r. - w Święto Matki Bożej Miłosierdzia - o godz. 20.00 - w naszym 
Sanktuarium - modliliśmy się wraz z całą Polską - odmawiając Różaniec Święty 
w intencji wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi za wszystkie krzywdy, 
które Maryja otrzymała od polskich rządów, Kościoła i od nas samych - oraz       
o ochronę granic i pokój dla Polski.                                                          /K.B./ 

PARAFIALNY  ODDZIAŁ AKCJI  KATOLICKIEJ - P O A K 
 POAK - wznowiło swoją działalność w naszej parafii w 2014roku. Asystentem   
Kościelnym POAK jest Ks. Jarema Sykulski, Proboszcz parafii p. w. NSPJ,     
Kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Suwałkach oraz Moderator Miasta 
Suwałk. Prezesem Zarządu POAK  jest Bożenna Szynkowska.  

 POAK - liczy 31 członków stałych. Statutowe założenia POAK - polegają  
przede wszystkim na stałej formacji członków oraz na podejmowaniu działań opartych na 
wartościach chrześcijańskich i patriotycznych. Formacja odbywa się systematycznie 
w czasie spotkań w każdą czwartą niedzielę. Rozpoczyna się o godz. 15.00      
Koronką do Bożego Miłosierdzia w Sanktuarium, a następnie - spotkanie        
formacyjne w sali na plebanii. Głównym celem istnienia Akcji Katolickiej jest czynne    
włączanie się katolików we wszystkie sprawy społeczne, religijne, kulturalne, patriotyczne 
charytatywne oraz uczestniczenie we wszystkich zakresach codziennego życia katolików. 

 Świętem Patronalnym Akcji Katolickiej - jest Uroczystość Jezusa Chrystusa, 
Króla Wszechświata. 

 ZAPRASZAMY chętnych do włączenia się do naszego POAK poprzez kontakt 
bezpośredni z Ks. Asystentem, Prezesem lub też przybycie na spotkanie        
formacyjne - najbliższe 28.11.2021 r.  /Prezes POAK/ 

…SYNOD…SYNOD…SYNOD…  
Każdy katolik, bez względu na to - „jak daleko odszedł od Kościoła” - ma prawo,          
a nawet moralny obowiązek podjąć dialog, aby podkreślić problemy, z którymi się zmaga... 
Stawiamy sobie pytania, które powinny wybrzmieć na forum Kościoła, o zmiany, które 
są według nas niezbędne, ale które nie są sprzeczne z Ewangelią... 
Kościół synodalny - jest Kościołem i pozostaje Kościołem współuczestniczącym            
i współodpowiedzialnym... 
UWAGA!!! Rozpoczęty Synod na szczeblu diecezjalnym trwać będzie do maja 
2022 r. W tym czasie - poza pracami w grupach parafialnych - każdy może zgłaszać 
swoje problemy, pytania, wnioski do parafialnego koordynatora synodalnego - 
w formie papierowej (kancelaria parafialna), e-mailowej (parafia-nspj@o2.pl) lub 
bezpośrednio do duszpasterzy oraz liderów parafialnych wspólnot. Wszystkie 
zgłoszone informacje będą uwzględnione w pracach synodalnych i przekazane 
do koordynatora diecezjalnego. WŁĄCZMY SIĘ wszyscy odpowiedzialnie do 
tego ważnego wydarzenia w Kościele nie tylko w w/w  sposób, ale też osobistą    
i wspólnotową MODLITWĄ.                           /parafialny koordynator synodalny/ 

POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…                                                                                                                                                                                                                                                                            
Tajemnicami Chwalebnymi Różańca modlimy się… za poległych w obronie Ojczyzny…  
Zdrowaś Maryjo… Pełna Łaski… módl się razem z nami…  
1.Przez Zmartwychwstanie Twoje… wybaw Ich Panie…                                                                                                  
2.Przez Wniebowstąpienie Twoje… przyjmij Ich do mieszkania w Niebie...                                                                             
3.Przez Ducha Świętego… udziel Im zbawienia…                                                                                                                       
4.Przez Maryję Wniebowziętą… daj Im Nadzieję spotkania z Bogiem…                                                                                
5.Przez Królową Świata… daj Im udział w Królestwie Bożym na zawsze…   
Bądź pozdrowiona, Maryjo… módl się za Nimi wszystkimi… Amen.          /K.B./ 

Ku przestrodze…  
Usta zhańbi, kto kłamstwa posłuży się mową -  

język dany, by głosił tylko prawdy słowo. 
                                                                              /Aforyzmy -Aliszer Nawoia/ 
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