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Serce   Sercu 

Biuletyn informacyjny Parafii  

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach  

 III NIEDZIELA ADWENTU 

NR 406    12. XII. 2021 r.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
 NIEDZIELA - 12 GRUDNIA 2021 roku 

 1. W poniedziałek Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy. 
W tym dniu również Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego (1981) - Msza Święta za 
Ojczyznę w naszej parafii o godz. 18.00.  
  2. Stowarzyszenie Suwalskie Starszaki oraz Zuchy i Harcerze Hufca ZHP          
im. Tadeusza Lutostańskiego w Suwałkach zapraszają mieszkańców miasta na montaż 
poetycko - muzyczny „Można wybaczyć, ale nigdy zapomnieć” - 12 grudnia 
(niedziela) godz. 17.00 w Parafii pw. Chrystusa Króla, 13 grudnia (poniedziałek) 
godz. 18.45 w Parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia.   
 3. We wtorek Wspomnienie św. Jana od Krzyża.  
 4. We wtorek o godz. 19.00 spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej. 
 5. 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. 
 6. W czwartek o godz. 18.00 Msza Święta dla Kandydatów do Bierzmowania -   
obecność obowiązkowa, po Mszy spotkanie z kandydatami. 
 7. W Adwencie zapraszamy na Msze Święte Roratnie codziennie o godz. 7.00, 
15.30. Dzieci przychodzą z lampionami.  
 8. Opłatki na stół wigilijny dostępne u Pana Kościelnego oraz w kancelarii.        
Zachęcamy aby zatroszczyć się o swoich sąsiadów, znajomych, aby nikomu nie     
zabrakło tego znaku pojednania i przebaczenia.  
Złożone 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 
 10.18 grudnia br. o godz. 19.00  w Suwałki Arena z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 
Golec uOrkiestra przygotował dla widzów niezwykły prezent - wzruszający koncert, 
w którym zaśpiewają najpiękniejsze polskie kolędy… razem z Janem Pawłem II.    
Bilety do nabycia w Agencji Reklamowej Radia 5, ul. Ks. Zawadzkiego 2, lok. 1.2 
oraz w sprzedaży internetowej: www.biletyarena.pl. 
  11.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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Gdy Jan nauczał nad Jordanem, pytały go tłumy: «Cóż mamy czynić?» On im odpowiadał: 
«Kto ma dwie suknie, niech się podzieli z tym, który nie ma; a kto ma żywność, niech 
tak samo czyni». 
Przyszli także celnicy, żeby przyjąć chrzest, i rzekli do niego: «Nauczycielu, co mamy 
czynić?» On im powiedział: «Nie pobierajcie nic więcej ponad to, co wam wyznaczono». 
Pytali go też i żołnierze: «a my co mamy czynić?» On im odpowiedział: «Na nikim 
pieniędzy nie wymuszajcie i nikogo nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na waszym 
żołdzie». 
Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach co do 
Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja was chrzczę    
wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem godzien rozwiązać         
rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem Świętym i ogniem. Ma on      
wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichlerza,       
a plewy spali w ogniu nieugaszonym». 
Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą nowinę.  

OTO   SŁOWO   PAŃSKIE 

PRZESŁANIE   EWANGELICZNE   

 
 

Nie ma innej drogi do ZBAWIENIA 

jak UCZYNKI MIŁOSIERDZIA, 

co do duszy i co do ciała. 

Ks. Proboszcz 

WARTO PAMIĘTAĆ…  
Stan wojenny - to jeden ze stanów nadzwyczajnych, podczas którego administracja 
zostaje przejęta przez wojsko. Stan wojenny może być wprowadzony przez rząd, aby 
przywrócić  porządek publiczny w wypadku np. zamachu stanu. W Polsce stan wojenny 
został wprowadzony  przez władzę komunistyczną 13 grudnia 1981 r. i obowiązywał 
do 22 lipca 1983r.Miał on na celu powstrzymanie niepokojów społecznych oraz        
zahamowanie rodzącego się ruchu demokratycznego związanego z Solidarnością”. 
Stan wojenny - to czas brutalnych pacyfikacji przez ZOMO wszelkich protestów. 
„Polak nie sługa, nie zna co to pany                                                                                                                                                     
Nie da się okuć przemocą w kajdany,                                                                                                                                   
Wolnością żyje do wolności wzdycha,                                                                                                                                 
Bez niej jak kwiatek bez wody usycha...”      (Jan Niepomucen Kamiński)    
                         /opr. K.B./ 

http://www.biletyarena.pl
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Z  NAUCZANIA  WIELKIEGO PRYMASA TYSIĄCLECIA…  
Maryja - po to jest Niepokalanie Poczęta - aby być Matką...! W swym Macierzyństwie 
Bogurodzicy i Matki Kościoła Maryja Niepokalana będzie jakby „malała”, znikała.    
Coraz więcej Jezusa, coraz mniej - Jej. Odosobniony, samotny, a jakże wyrazisty        
i niepowtarzalny blask Niepokalanego Poczęcia będzie się jakby przesłaniał            
posłannictwem Jej Macierzyństwa i codziennością Jej troski wobec wszystkich       
udręczonych dzieci Bożych. Maryja jest w tym podobna do Poprzednika Pańskiego, 
„Głosu wołającego na puszczy...!”. On jest tylko Głosem, Maryja Drogowskazem, 
„Jemu róść, a mnie się umniejszać”… Gasnąć będzie powoli niezwykły blask 
„roratniej świecy” Niepokalanego Poczęcia, a rosnąć Światłość Wielkanocnego 
„Paschału”: „Jemu róść, a mnie się umniejszać...”. To jest miłość prawdziwa. 

                                                               /Bł. Ks. Kard. Stefan Wyszyński/ 

 MYŚLI  WIERSZEM  PISANE…  
każde spełnienie czegoś poprzedza adwentowy czas                                                                                                                      
planów ukryte myśli wędrówki naszej staranie                                                                                                                                                                                                  
wszystko ma swoje czekanie 
na ciężarem obramioną żonę na koniec jej łez                                                                                                                                
na uśmiech krzyczącego w trwodze urodzonego                                                                                                                               
w czas żniw 
na blask tlejący się w świeczce na dogasający życia ogarek                                                                                                                
na ostatnią kroplę wiedzy ostatni kieliszek w butelce                                                                                                                     
na przejazd przez łąkę raju  
na przyjście Pana w wieczór bez gwiazd                                                                                                                                       
na przyjazd przyjaciela ojca syna brata                                                                                                                                        
na jasność i zmrok 
adwentowy nasz czas wypełnij Panie                                                                                                                                                  
zastań nas gotowych                                       /„Oczekiwanie” - Czesław Ryszka/ 

 POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…   
w intencji rodzin - z racji kwartalnych dni modlitw o życie chrześcijańskie rodzin. 
Boże dobry i miłosierny, polecamy Twojej opiece                                                                                                                             
nasz dom, rodzinę i wszystko, co posiadamy.                                                                                                                                    
Błogosław nam, strzeż od złego, chroń w niebezpieczeństwie,                                                                                                  
zachowaj od nieszczęścia i umacniaj naszą wiarę.                                                                                                                          
Spraw, abyśmy zawsze byli złączeni z Tobą                                                                                                                  
przez Chrystusa Pana naszego. Amen.   /„Modlitwy rodzinne” - Ks. Leszek Smoliński/ 

Z SERCA  DO SERCA… 
 Aż trudno uwierzyć, że codzienność mknąca na pewno za szybko, jak na naszą 
człowieczą współczesną kondycję psychiczno - fizyczną, przynosi nam coraz to nowe
- czy lepsze nie wiem? - oferty życiowe. Nie da się ukryć, że „zalewa” nas cudactwo 
reklam „przyspieszających” każde świętowanie. Nie da się też ukryć, że przez takie 
„przyśpieszanie” nie potrafimy już naprawdę świętować, bo wszelkie energie nasze 
po prostu „idą w gwizdek” dla  tylko zewnętrznych potrzeb. I tak mamy już za sobą 
czas rekolekcyjnych możliwości, z których… kto skorzystał, to skorzystał…                  
A przecież...!?! Skąd mamy czerpać siły ducha, kiedy zapominamy, gdzie znajduje 
się nasze Źródło?! Brak wiary, brak nadziei, a tym samym brak Miłości… to ogromne 
spustoszenie, które towarzyszy - nie tylko tamtym ludziom „odległym” od Chrystusa, 
ale też owe „braki” obezwładniają nas samych, którzy jednak - i to na szczęście -    
mienimy się jeszcze uczniami Jezusa… Nie dajmy się zwariować! Nie pozwólmy     
sobie i naszym najbliższym na taką pustkę, która sprawi, że staniemy nad przepaścią… 
własnej niemocy. Nie pozwólmy, bo jeszcze Adwent trwa, jeszcze można uklęknąć 
przy kratkach konfesjonału i uczynić Panu Jezusowi miejsce w swoim sercu, w swoim 
własnym Betlejemie… Jeszcze jest czas..., kiedy możemy gromko, tęsknie i prawdziwie 
wołać: „Przybądź Panie Jezu!” do mojego serca, do mojej rodziny, do naszej Ojczyzny...! 

                                                                                                             /K.B./ 

…SYNOD…SYNOD…SYNOD…  
Nadal stawiamy sobie i wokół siebie pytania prowadzące do głębszej refleksji               
synodalnej. Trzeba nam pamiętać, że w Kościele i w społeczeństwie jesteśmy na tej samej 
drodze, idziemy ramię w ramię…  
 Synodalność służy misji Kościoła. Do udziału w tej służbie powołani są wszyscy 

jego członkowie. 
 Skoro wszyscy jesteśmy uczniami - misjonarzami, to w jaki sposób każdy 

ochrzczony  jest powołany do bycia czynnym uczestnikiem misji? 
 W jaki sposób wspólnota wspiera swoich członków  zaangażowanych  w służbę 

na rzecz społeczeństwa- chodzi tu o zaangażowanie społeczne i polityczne,     
badania naukowe i nauczanie, promowanie sprawiedliwości społecznej, ochrona 
praw człowieka i troska o wspólny dom itp.       /parafialny koordynator synodalny/ 

RODZINA ZJEDNOCZONA NA MODLITWIE - 2021                                                                                                        
grudzień - Cuda Eucharystyczne    
Bóg przemawia do naszych serc i daje nam znaki na świadectwo…  
 Poprzez cuda eucharystyczne Bóg chce wzmocnić naszą wiarę. Wielokrotnie i na 

różne sposoby Boża Opatrzność przypominała prawdę o realnej obecności Jezusa 
Chrystusa w Eucharystii. 

 Jeżeli Pan Bóg łamie prawa natury, to znaczy, że być może chce zwrócić naszą 
uwagę na coś, czego może my nie chcemy zauważyć. 

 Cud Eucharystyczny w Sokółce (kościół pw. św. Antoniego) miał miejsce 
12.10.2018 r. Podczas Mszy Św. - kapłanowi udzielającemu komunii upadł        
konsekrowany komunikant. Ksiądz - zgodnie z procedurą kościelną - przeniósł 
Hostię do specjalnego naczynia z wodą, by mogła tam się rozpuścić. Po upływie 
kilku dni okazało się, że Hostia nie rozpuściła się całkowicie, a na resztkach 
śnieżnobiałego płatka pojawiła się krwawa plamka. Plamka na Hostii pochodzi      
od człowieka będącego w stanie agonalnym.                               ( opr. K.B.)  REFLEKSJE… ZAMYŚLENIA… WNIOSKI…  

Wyglądanie przez okno, nerwowe spoglądania na zegarek, niecierpliwe kroki po pokoju. 
Albo tęsknota: czekamy na kogoś, czekamy na coś. 
Są rozmaite czekania - te wyraźne, niecierpliwe i te głęboko ukryte, ale nie mniej 
ciężkie. Życie ludzkie składa się z czekań… Spośród różnych czekań jest jedno      
czekanie najważniejsze, wspólne wszystkim - czekanie na Boga.         /Ks.M.M./ 

Porekolekcyjne…  REFLEKSJE ADWENTOWE…   
Cały świat domaga się dziś coraz większej wrażliwości na człowieka, może dlatego, 
że ta wrażliwość zanika... 


