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Serce   Sercu 

Biuletyn informacyjny Parafii  

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach  

 I NIEDZIELA ADWENTU 

NR 404    28. XI. 2021 r.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
 NIEDZIELA - 28 LISTOPADA 2021 roku  

 1. Dzisiejsza taca, przeznaczona  będzie na Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku. 
Od dzisiejszej Niedzieli rozpoczyna się Adwent - Msze Święte Roratnie codziennie                
o godz. 7.00, 15.30. Dzieci przychodzą z lampionami.  
Rekolekcje adwentowe w naszej parafii od 5  do 8 grudnia - nauki rekolekcyjne głosić 
będzie ks. Prof. Stanisław Kozakiewicz.  
 2. Dzisiaj spotkanie POAK - o godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia                     
w Sanktuarium a następnie spotkanie formacyjne w sali na plebanii. 
 3.  We wtorek Święto św.  Andrzeja Apostoła. 
 4. We wtorek o godz. 19.00 spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii 
Świętej i ich rodzicami. 
 5. W środę - 1 grudnia po Mszy Świętej o godz. 18.00 spotkanie Rycerzy Kolumba.  
 6. 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. 
 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. W piątek Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego. 
 9. W I piątek miesiąca po Mszy Świętej o godz. 15.30 spotkanie Matek w Modlitwie. 
 10. Jeszcze 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.Zostały poświęcone opłatki - można je nabywać w Kościele po każdej Mszy Świętej 
oraz w kancelarii od poniedziałku do piątku. Ofiary za opłatki w całości przeznaczone są 
na nowe organy, które maja być wykonane do Wielkanocy. 
 12.Adwentowy Dzień Skupienia Wspólnot Przyjaciół Maryi, odbędzie się  5 grud-
nia, w Kościele pw. Chrystusa Króla w Suwałkach, rozpocznie się o g.14.30 modlitwą 
różańcową, następnie: Agapa, konferencja, prezentacje wspólnot, Wieczór Uwielbie-
nia i Namaszczenia z błogosławieństwem każdej wspólnoty, o g.17.00 Msza Święta. 
 13. 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 
  14.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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Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych 

wobec huku morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu 

wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy 

ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. A gdy 

się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze 

odkupienie. 

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa       

i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on 

bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. 

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, 

co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym». 

OTO   SŁOWO   PAŃSKIE 

PRZESŁANIE   EWANGELICZNE   

 
 

CZUWAJMY…, abyśmy właściwie  

odczytywali ZNAKI na Niebie i Ziemi, 

i ROZPOZNALI przychodzącego CHRYSTUSA... 

Ks. Proboszcz 

RODZINA  ZJEDNOCZONA  NA MODLITWIE - 2021         
Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy                                                                                                                                
Grudzień - 2021 r. - Cuda Eucharystyczne. 

 Cuda są też świadectwem danym nam przez Boga, że Słowo stało się Ciałem        
i zamieszkało między nami i w każdym ludzkim sercu, które z wiarą Je przyjmuje. 

 W Biblii cudem jest każde zdarzenie, przez które Bóg, objawiając swoją wielkość, 
daje się poznać człowiekowi. 

 Cuda pokazują wszechmoc Boga i Jego Miłość do ludzi. 
                                                                                                   /opr. K.B./ 
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Z  NAUCZANIA  WIELKIEGO PRYMASA TYSIĄCLECIA…  
  W okresie Adwentu Kościół woła „Rorate, caeli desuper et plant Iustum” - „Niebiosa 
spuśćcie rosę z góry. A obłoki niech zleją z deszczem Sprawiedliwego”. Wołanie  
Kościoła skierowane jest ku niebu i ku ziemi. Ku niebu - „spuśćcie rosę niebiosa”, ku 
ziemi - „niech się otworzy ziemia”. Kościół wzywa niebo i ziemię, Boga i ludzi do 
współdziałania w wielkim dziele „zrodzenia Zbawiciela”. Kościół chciałby, aby to 
wszystko, co bardzo często pojmowane jest rozłącznie, w wielkim akcie odnowy 
świata było nareszcie jednością, jak pięknie mówi antyfona adwentowa: „który spaja 
w jedno”. I nie może być inaczej, albowiem wszystko, cokolwiek istnieje na świecie, 
płynie z tego właśnie „Unum”. Takie też jest pragnienie i Boga, i ludzi: „Ut unum sint” 
- „aby byli jedno”… Wołanie Kościoła: „Niech się otworzy ziemia i zrodzi Zbawiciela...”        
to jakby wołanie całej natury ludzkiej. Jest ono skuteczne i owocne. Adwent nam 
przypomina, że „moja ziemia” musi się otworzyć i zrodzić Zbawiciela wszystkim, 
którzy Go ode mnie oczekują… Iluż ludzi czeka, abym dla nich był jakimś       
wyzwoleniem, ulgą, pociechą, radością, nadzieją, pomocą, zbawieniem. 
„Aperiatur terra…” - niech się otworzy moja ziemia, moje myśli, uczucia, serce, 
usta, oczy… Niech spojrzą życzliwie, jak gdyby brały blask z oczu Matki Pięknej    
Miłości, w której zakwitł „Kwiat z różdżki Jessego”.  /Bł. Ks. Stefan Kard. Wyszyński/ 

 MYŚLI  WIERSZEM  PISANE…  
Gdy prorocy w swych księgach opisują Zbawcę,                                                                                                         
a tęsknota się wzmaga  i grzech rozprzestrzenia,                                                                                                                                 
chorzy ruch wody  śledzą przy sadzawce „Owczej”                                                                                                                                                     
oczekując na zdrowie ,jak na rosę ziemia...                                                                                                                    
kamienista, ciernista, leżąca odłogiem,                                                                                                                                                  
o deszcz ożywczy woła pod bezchmurnym niebem –                                                                                                                    
dla niej, niszczące słońce zastępuje Boga,                                                                                                                                   
spalając wątłe ziarna  w glebę nie ukryte. 
„Spuśćcie rosę niebiosa!”                                                                                                                                                                                    
Czas się ma dokonać,                                                                                                                                                                                                
Z wysoka przyjdzie Mesjasz, da dni urodzaju...                                                                                                                          
Dziedzictwo Neftalego i kraj Zabulona                                                                                                                           
ujrzą nad sobą jakieś światło niezwyczajne... 
Więc nie sądźcie przed czasem,                                                                                                                                                           
póki się nie spełni dzień ów wielki i jasny                                                                                                                                                        
(odnowionej ziemi).                                                                                                                                                                     
Wtedy:                                                                                                                                                                         
dumny upadnie, pokorny powstanie                                                                                                                                                 
a wszystkie drogi krzywe staną się prostymi.  /„Adwentowe motywy” - Paweł Heintch/ 

 POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…            
Modlitwa za Synod - Adsumus Sancte Spiritus 
Stoimy przed Tobą, Duchu Święty,                                                                                                                                       
Gromadząc się w Twoje Imię.                                                                                                                                                      
Oprócz Ciebie nie mamy innego Przewodnika                                                                                                                                             
Czuj się w naszych sercach jak w swoim domu                                                                                                                     
Pokaż nam drogę, którą mamy iść                                                                                                                                             
I to jak nią iść. 
Jesteśmy słabi i grzeszni                                                                                                                                                         
Nie pozwól jednak, abyśmy ulegali temu, co w nas nieuporządkowane                                                                                                  
By niewiedza sprowadziła nas na manowce                                                                                                                                          
A podziały kierowały naszym postępowaniem. 
Daj nam w Tobie odnaleźć naszą jedność                                                                                                                        
Abyśmy razem mogli zmierzać ku wieczności                                                                                                                        
Nie porzucając  drogi prawdy                                                                                                                                                       
I tego co jest słuszne. 
O to wszystko prosimy Cię Duchu Święty,                                                                                                                        
który działasz w każdym miejscu i czasie,                                                                                                                                     
w jedności z Ojcem i Synem,                                                                                                                                                      
na wieki wieków. Amen.                       /Synod 2021 - 2023 - Diecezja Ełcka/ 

Z SERCA  DO SERCA… 
„BÓL ŻYCIA”… pamiętam słowa lekarza, który stwierdzając zawał u mego kolegi - 
określił, że wielki ból przedzawałowy jest zbawienny dla chorego, gdyż staje się 
„ratunkiem”- o ile w porę przybędzie pomoc. Bez tego bólu - chory nie wiedziałby o -
aż takim zagrożeniu życia - dlatego lekarz nazwał ów ból - bólem życia... W czasie 
prelekcji synodalnej, na spotkaniu przedstawicieli wszystkich POAK z naszej diecezji 
- padły słowa wołania o zatroskanie nas, katolików - o tych - także katolików, którzy 
już od dawna nie korzystają z Eucharystii, zaniedbali życie sakramentalne, albo tych, 
którzy po prostu… oddalili się na tyle, że - jak twierdzą - nie czują już potrzeby        
kontaktu z Bogiem. I wówczas Ksiądz Prelegent zapytał nas, obecnych: Czy chociaż 
czasem odczuwamy ból z tego powodu...?!... Właśnie wtedy przyszedł mi na myśl ów 
„Ból Życia”… i ...powstało to wymowne i zobowiązujące pytanie: Jak to jest z moim, 
naszym „Bólem Życia”? Jak to jest...? Czy rzeczywiście od zawsze, a zwłaszcza teraz 
w synodalnym czasie - nie powinien w nas, mieniących się uczniami Jezusa - powstawać 
aż tak wielki ból zatroskania o tych wszystkich, którzy… oddalili się od Boga                  
i doświadczają niebezpiecznej duchowej anemii z powodu braku Pokarmu Bożego?... 
   Życzmy sobie -  szczególnie w czasie Adwentu - aby w każdym z nas powstawał…     
i nie ustawał ów „BÓL ŻYCIA”…, dzięki któremu możemy uratować niejednego… 
oddalonego, zagubionego, wykluczonego… czy też  zaniedbanego… od 
„zawału”… od śmierci wiecznej…                                                  /K.B./ 

 ZAPAMIĘTAJ…!…NIE ZAPOMNIJ…! 
ADWENT… jest czasem przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, 
podczas której czcimy pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi, ale też jest czasem, 
w którym uwaga nasza  zostaje skierowana przez tę pamiątkę na oczekiwanie       
powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu dziejów. Dlatego też okres Adwentu 
przeżywany jest jako czas świętego i radosnego oczekiwania. 
Papieskie Intencje Modlitewne - Grudzień - 2021                                                                                                                                         
Intencja za ewangelizację: Za katechetów powołanych do głoszenia Słowa Bożego, 
aby byli odważnymi i kreatywnymi świadkami w mocy Ducha Świętego. 

…SYNOD…SYNOD…SYNOD…  
Stawiajmy sobie pytania… i kierujmy je… do liderów grup synodalnych lub do 
koordynatora parafialnego - w formie papierowej: kancelaria parafialna; w formie      
e-mailowej: parafia-nspj@o2.pl  
 Jak promuje się posługi świeckich i podejmowanie odpowiedzialności przez wiernych? 
 Jak sprawowana jest władza w naszym Kościele partykularnym? 
 Jakie są praktyki pracy zespołowej i współodpowiedzialności? 
                                                                             /parafialny koordynator synodalny/ 
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