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Serce   Sercu 

Biuletyn informacyjny Parafii  

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach  

 II NIEDZIELA ADWENTU 

NR 405    05. XII. 2021 r.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
 NIEDZIELA - 5 GRUDNIA 2021 roku  

 1. Dzisiaj rozpoczynają się w naszej parafii Rekolekcje adwentowe i zakończą się 
8 grudnia (środą) - nauki rekolekcyjne głosić będzie ks. Prof. Stanisław Kozakiewicz.  
Dzisiejsze ofiary do puszek przeznaczone są na Fundusz Pomocy Kościołowi                    
na Wschodzie.  
 2. W Adwencie zapraszamy na Msze Święte Roratnie codziennie o godz. 7.00, 
15.30. Dzieci przychodzą z lampionami.  
 3. W poniedziałek Wspomnienie św. Mikołaja - tzw. Mikołajki, imieniny obchodzi              
ks. Proboszcz - otoczmy Go serdeczną i życzliwą modlitwą.  
 4.  We wtorek Wspomnienie św.  Amabrożego 
 5. W środę Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. W tym dniu skorzystajmy 
z Godzina Łaski od 12.00 do 13.00. 
Taca z tego dnia przeznaczona będzie jako podziekowanie ks. Rekolekcjoniście. 
 6. W czwartek po Mszy Świętej o godz. 15.30, zapraszamy na różaniec w intencji 
kapłanów posługujących w naszej parafii, kleryków z WSD w Ełku oraz o powołania 
do służby w Kościele. 
 7. Jak w każdy drugi piątek miesiąca Droga Krzyżowa Uzdrowienia. Msza Święta           
o godz. 18.00, o godz. 19.00 Droga Krzyżowa - Adoracja Krzyża - Monstrancji do 
godz. 22.00. 
 8. 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. 
 9. 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 
  10.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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 Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był  

namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy,  

Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane 

zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. 

 Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla                

odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: «Głos 

wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda 

dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się 

prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże». 

OTO   SŁOWO   PAŃSKIE 

PRZESŁANIE   EWANGELICZNE   

 
 

Do wielkich dzieł Bóg zawsze 

przygotowuje przez Proroków. 

Chciejmy Ich słuchać. 

Ks. Proboszcz 

…ŻYCZENIA…ŻYCZENIA…ŻYCZENIA…  

 W tym wyjątkowym Czasie…, w tym wyjątkowym Dniu…                                                                                                                        
 Ks. Jaremie Sykulskiemu -  NASZEMU WYJĄTKOWEMU    
Ks. PROBOSZCZOWI - składamy WYJĄTKOWE IMIENINOWE 
ŻYCZENIA… WSZYSTKIEGO BOŻEGO…! ! !    
Ogarniamy sercem i modlitwą, wypraszając za pośrednictwem 
Matki Bożej, wszelkie ŁASKI, które Opatrzność Boża ze swej 
Hojności przygotowała Księdzu i zsyła Łaskę, po Łasce…                                            

Niech w zdrowiu i wszelkiej pomyślności dokonuje się święte kapłańskie       
posługiwanie Księdza pośród nas i niech owoce tej wspaniałej posługi będą 
dobre, obfite i trwałe... I niech Dar Zdrowia i Świętość Życia - od dziś będą 
Księdza „najmocniejszą stroną”…    
                                                          w imieniu wszystkich parafian – Redakcja 

SMS… od Św. Siostry Faustyny…  
- Dla mnie jest tylko chwila obecna droga… Czas, który przeszedł, nie jest w mojej 
mocy..., a więc co przeszłość w sobie zawarła na Boga zdać. O chwilo obecna, ty do 
mnie należysz cała, ciebie wykorzystać pragnę, co tylko jest w mej mocy…  
- Wola Twoja święta jest życiem duszy mojej…  
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Z  NAUCZANIA  WIELKIEGO PRYMASA TYSIĄCLECIA…  
Ilekroć stajemy w obliczu tak upowszechnionej w naszym wieku prawdy, że Maryja 
jest Niepokalanie Poczęta, zawsze widzimy ogrom dobroci Bożej. Bóg dał Służebnicy 
Pańskiej, która przeniknięta będzie po wielokroć mieczem boleści, taką radość, która 
gwarantowała Jej wewnętrzny pokój i świadomość słuszności Jej drogi. Radość ta 
była właściwie stanem wewnętrznego usposobienie, stanem umysłu, woli i serca, 
doskonałą wewnętrzną równowagą, pomimo zmiennych okoliczności świata,              
w którym żyła. 
Maryja to „Signum Magnum” - Znak Wielki! Znak jest zawsze trwały. Trzeba było, 
aby ten wielki i trwały „Znak”, jakim jest Maryja, wyrażał pełny spokój, świadomość 
swego posłannictwa i zdania, wyjątkowej i niepowtarzalnej misji. Tak więc Maryja, 
chociaż Ją podziwiamy, jest w swym wyjątkowym uprzywilejowaniu, nie do naśladowania. 
Bóg w swej nieskończonej miłości, możliwości i wszechpotędze, mógł tak uczynić. 
Dzięki temu do Matki Najświętszej przychodzimy nie po to, aby Ją w tym naśladować, 
ale aby Ją podziwiać. Ona, poniekąd odosobniona w stanie swego Niepokalanego 
Poczęcia, ma stać się dla nas Znakiem i Pośredniczką… Dlatego też wielkość     
wspaniałość i zadanie  Maryi nie wyraża się w Niepokalanym Poczęciu, bo to jest 
przywilej wyjątkowy, dowód potęgi samego Boga. Ona jest po to, aby otworzywszy 
swoje złożone ramiona wzięła z łona błogosławiony Owoc żywota swojego i podała 
Go nam, całej Rodzinie ludzkiej. 
/w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, 8 grudnia - Bł. Ks. kard. Stefan Wyszyński/ 

 MYŚLI  WIERSZEM  PISANE…  
Nigdy nie byłem bardziej wzruszony,                                                                                                                                                
niż w czasie tych świtów,                                                                                                                                                                             
gdy dźwięk różowiał na skrzydłach ptaka.                                                                                                                                        
Pamiętam naszą gorliwość neofitów,                                                                                                                                           
gdy dzień usiany rosą płakał. 
To wtedy niebiosa spuszczały rosę                                                                                                                                          
do naszej duszy wyschłej od pragnienia.                                                                                                                                    
Kapłan Monstrancję wznosił,                                                                                                                                                        
Ciało i Krew Zbawiciela. 
Matka Boska schodziła z obłoków                                                                                                                                                    
po stopniach z błękitu i złota.                                                                                                                                                        
Do serca spływał upragniony spokój,                                                                                                                              
Promieniał ołtarz.                                             /Roraty - Witold Nanowski/ 

 POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…   
o nowe, święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne, misyjne… do służby      
w Kościele…  

ZDROWAŚ MARYJO… pełna Łaski od zawsze do… zawsze…                                                                                        
ZDROWAŚ MARYJO… pełna Nadziei od poczęcia z Ducha Świętego…                                                                         
ZDROWAŚ MARYJO… pełna Miłości Bożej do końca…                                                                                                    
Módl się za nami i z nami razem,                                                                                                                                                          
abyśmy  nie przeoczyli żadnego Zwiastowania,                                                                                                                           
które sam Bóg obwieszcza nam                                                                                                                                      
przez codziennych Aniołów, których posyła ze swoim Słowem                                                                                       
pośród chaosu tego świata...                                                                                                                                        
ZDROWAŚ MARYJO…                                                                                                                                                      
wspomagaj nasze serca…                                                                                                                                                            
wspomagaj nasze myśli…                                                                                                                                                
wspomagaj nasz umysł...,                                                                                                                                                           
abyśmy wsłuchiwali się w Ciszę Natchnień Ducha Świętego,                                                                                                                     
które wzbudzają prawdziwą odpowiedź na Boże Wezwania… Amen.          /K.B./ 

Z SERCA  DO SERCA… 
Adwentowa atmosfera sprzyja głębszej refleksji nad tym, co ma nadejść, bo przecież 
właśnie w tym czasie wołamy do Boga: „Przyjdź! Nie zwlekaj!”… Tym bardziej trzeba 
nam wyjść od naszego „TERAZ” i wyruszyć adwentowymi ścieżkami na spotkanie 
Tego, „który jest, który był, i który przychodzi”. Tak naprawdę to wszystko jest takie 
znane… od lat „przerabiamy” tę samą lekcję adwentowego czasu, albo lepiej:             
tę lekcję powtarzamy co roku i… co z tego wynika?! Czy jesteśmy bardziej otwarci na 
przyjście Zbawiciela? Niedawno zastanowiły mnie słowa z kazania  św. Bernarda, 
mówiące o potrójnym przyjściu Pana Jezusa, Dotychczas znane mi były te dwa: Boże 
Narodzenia i Paruzja, a tymczasem św. Bernard zaznacza, że „Wiemy, że potrójne 
jest przyjście Pana. Trzecie jest pośrodku. Te są jawne, trzecie nim nie jest…             
to przyjście w pośrodku między pierwszym i drugim jest drogą wiodącą od pierwszego   
do drugiego: w pierwszym swoim przyjściu Chrystus stał się naszym odkupieniem,      
w drugim ukaże się jako nasze życie, a pomiędzy tymi dwoma jest On naszym        
wytchnieniem i pocieszeniem”… To ciekawe „odkrycie” na temat trzeciego przyjścia 
Chrystusa powinno napełniać nas prawdziwą Nadzieją, bo trzeba przyznać, że mamy 
szansę codziennie Go oczekiwać i codziennie Chrystusa przyjmować w Eucharystii, 
przygotowując się i na Boże Narodzenie, i na to Jego ostateczne przyjście                   
w chwale… Warto korzystać z tej wyjątkowej szansy już od teraz!                 /K.B./ 

…SYNOD…SYNOD…SYNOD…  
W pracach grup synodalnych staramy się podążać razem…  
 Duchowość podążania razem jest powołaniem do stawania się zasadą wycho-

wawczą dla formacji osoby ludzkiej i chrześcijanina, rodzin i wspólnot. 
 Pytamy zatem w czasie tego „razem” - jak kształtujemy osoby, zwłaszcza te, które 

pełnią odpowiedzialne funkcje we wspólnocie chrześcijańskiej? 
 Czy staramy się o to, aby te osoby były bardziej zdolne do „podążania razem”, 

słuchania siebie nawzajem i angażowania się w dialog ? 
Pytania, wnioski… kierujemy do liderów parafialnych grup synodalnych:                                                                              

w formie papierowej do kancelarii parafialnej, 
 w formie e-mailowej: parafia-nspj@o2.pl  

                                                                     /parafialny koordynator synodalny/ 

RODZINA ZJEDNOCZONA NA MODLITWIE - grudzień - 2021 
Cuda Eucharystyczne…  

 Zaistnienie cudów eucharystycznych i ich różnorodność pomaga nam umocnić 
wiarę w realną obecność Jezusa  w Najświętszym Sakramencie. 

 Te niezwykłe zdarzenia - to oczywisty dowód, że Bóg nie tylko istnieje, ale też 
wkracza w nasze życie. 

 Cud jest przede wszystkim znakiem skierowanym do tego, który go doświadcza,     
a nie do kogoś, kto znajduje się zupełnie w innym miejscu. 

                                                                                                             /opr. K.B./ 
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