OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA - 19 GRUDNIA 2021 roku
1. W środę o godz. 18.00 Msza Święta za wstawiennictwem Św. Rity o pomoc
duchową rodzinom, które przeżywają boleść po dziecku utraconym i zmarłym przed
narodzeniem.
2. W środę Noc Konfesjonałów od godz. 20.00 do 23.00. Podczas spowiedzi będzie
możliwość Adoracji Najświętszego Sakramentu i co pół godziny możliwość przystąpienia do Komunii Świętej.
3. 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.
4. W piątek Wigilia Narodzenia Pańskiego. Zachęcamy do pielęgnowania tradycji
i zwyczajów wigilijnych oraz zachowania tradycyjnego postu w tym dniu.
W Wigilię Msze Święte o godz. 7.00 (ostatnie Roraty) i 12.00. W tym dniu Mszy
Świętych o godz. 15.30, 18.00 nie będzie.
Pasterka w naszym kościele o godz. 24.00. Przed Pasterką wspólne kolędowanie.
Część ofiar z Pasterki przeznaczona będzie na wsparcie Funduszu Obrony Życia
w parafii, część na Duszpasterstwo Rodzin.
5. W sobotę Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msze Święte w porządku niedzielnym.
Zakończenie dzieła „Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.”
6. W następną niedzielę Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Ofiara
złożona na tacę przeznaczona będzie na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego
w Ełku.
7. 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 mają być
wykonane do Wielkanocy.
8. 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
9. 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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W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta
w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.
Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie,
a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała:
«Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona.
A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos
Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko
w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane
Jej od Pana».
OTO SŁOWO PAŃSKIE

…ŻYCZENIA…ŻYCZENIA…ŻYCZENIA…
Na Ręce Księdza Proboszcza,
w tę Cichą, Świętą Noc,
gdy Słowo Boże zamieszkało pośród nas…
W tym Błogosławionym Czasie, gdy wszystko spokorniało
przed Tajemnicą Bożego Wcielenia...
Składamy Ż Y C Z E N I A mimo że, pandemiczna złowrogość,
chce przerazić i tak przelęknione nasze człowiecze serca.
Ż Y C Z M Y sobie nawet teraz..., a może zwłaszcza teraz
i pozwólmy się ogarnąć i przygarnąć NOWONARODZONEMU, który JEST POKOJEM
i NADZIEJĄ... Dlatego Ż Y C Z M Y sobie nawzajem słowami psalmisty:
„Niech nas ogarnie Twoja łaska, Panie, według nadziei, którą w Tobie pokładamy”
Redakcja biuletynu „Serce Sercu”

PRZESŁANIE

EWANGELICZNE

Skądże nam to…, że
SŁOWO STAŁO SIĘ CIAŁEM
I BÓG ZAMIESZKAŁ pośród nas?!
Ks. Proboszcz
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Z SERCA DO SERCA…

Z NAUCZANIA WIELKIEGO PRYMASA TYSIĄCLECIA…

„Pan, Twój Bóg jest pośród ciebie” - ta prawda wybrzmiała w homilii ks. Proboszcza,
w II Niedzielę Adwentu - w Niedzielę „Gaudete”… W końcu tegorocznego Adwentu
trzeba i nam odpowiedzieć ze szczerością serca: „Pan Bóg jest pośród nas”… jest?...
czy nie?... A może tym razem - niech każdy w swoim sercu odpowie na to odwieczne
pytanie sam sobie - na klęczkach… Uklęknijmy z pokorą przy Żłóbku, w tę Cichą,
Świętą Noc. Otoczmy MILCZENIEM wszystkie nasze dzienne sprawy i… wyznajmy
z wiarą: Zaiste Pan Bóg, mój Bóg, jest pośród nas!
/K.B./

„Gdy wszystko było w głębokim milczeniu…”… W liturgii swojej Kościół często
nam powtarza o głębi milczenia, o tym „medium silentium”, które w Noc Bożego
Narodzenia spowijało cały świat: „Gdy wszystko było w głębokim milczeniu, a noc
w swym biegu połowy drogi dosięgła, Wszechmocne Słowo Twoje, Panie, zstąpiło
z nieba, ze Stolicy królewskiego tronu” (Mdr 18,14-15).Trzeba było głębi milczenia,
aby Wszechmocne Słowo Boże przybyło na ziemię z łona Ojca. Jest niezwykłą
potrzebą ducha ludzkiego wgłębiać się w to „medium silentium”, w przepastną tajemnicę
Słowa, które można „dosłyszeć”, zrozumieć i ogarnąć tylko w wewnętrznym skupieniu.
Dlatego Bóg rodzi się „wśród nocnej ciszy”, a Słowo Ciałem się staje w największym
milczeniu… W taką gwiaździstą noc, w głębi milczenia i skupienia przychodzi Słowo
Przedwieczne na świat, okryte ciałem, wziętym z Maryi Dziewicy. Ona pierwsza
przeżyła głębię spotkania z Bogiem w milczeniu i ciszy. Ona pierwsza Go ogarnęła
i zrozumiała, co to znaczy szczęście posiadania Boga. Dlatego też Ona Pierwsza
Sponsa Christi, Panna Wierna, staje się dla nas wszystkich wspaniałym wzorem pełnego
zjednoczenia i radości Boga.
/Bł. Ks. Kard. Stafan Wyszyński/

POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…
i spotkajmy się… przy Żłóbku Nowonarodzonego…
Ojcze z Nieba, Boże…
Synu, Odkupicielu świata, Boże…
Duchu Święty, Boże…
Święta Trójco, Jedyny Boże...
Święta Maryjo… Święta Boża Rodzicielko...
Wraz z mądrością Pasterzy i pokorą Mędrców
Przychodzimy i klękamy przed Nowonarodzonym...,
Aby w tę Cichą, Świętą Noc
Wypowiedzieć swoje serce
I powierzyć wszystko Tobie...
Podnieś rękę, Boże Dziecię…
Błogosław nas…
Błogosław nasze rodziny...
Błogosław naszą parafię...
Błogosław Ojczyznę miłą...
Podnieś rękę, Boże Dziecię…
/K.B./

MYŚLI WIERSZEM PISANE…
Przy wigilijnym stole,
łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny,
W miłości jest poczęty.
Że, jako mówi nam wszystkim
Dawne, odwieczne orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą,
Bóg w waszym domu zasiędzie.
Sercem Go przyjąć gorącym,
Na ścieżaj otworzyć wrota –
Oto co czynić nam każe
Miłość, największa cnota.

KOLĘDA NOCY ADWENTOWEJ…
Nocy surowa
Zła Adwentowa
Gdzie ogień krzepnie w kamień
Ty - najgroźniejsza,
Ty - najmroczniejsza
Grzechu naszego znamię
Czego czekamy, czego wołamy
W najtajemniejszej ciemności
Ognia żywego Obiecanego
Prosimy z głębokości...
Niech się zapali mrozy obali
Słowo jak gwiazdy zorza
Niech nad zawieją z nową nadzieją
Buchnie kolędy pożar...

/Jan Kasprowicz/

ZAPAMIĘTAJ…!…NIE ZAPOMNIJ…!
 17 - 24 grudnia - Czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości
Bożego Narodzenia - to możliwość do głębszego przeżywania czasu oczekiwania na
to wyjątkowe wydarzenie w dziejach świata, kiedy to sam Bóg przychodzi do nas
w Osobie Dziecka - Jezusa Chrystusa. Jeszcze możemy uczynić ze swego
serca godne miejsce - Nasze Betlejem - na przyjęcie Nowonarodzonego.
 24 grudnia - Wigilia Bożego Narodzenia - Wieczerza Wigilijna w rodzinie.
Pielęgnujmy tradycje i polskie zwyczaje wigilijne oraz zachowajmy tradycyjny
post w tym dniu.
 Okres Bożego Narodzenia - „Po dorocznym obchodzie misterium paschalnego
nic nie jest Kościołowi droższe, jak obchód wspomnienia Narodzenia Pańskiego
i Jego pierwszego wystąpienia. To dokonuje się w okresie Narodzenia. Okres
Narodzenia zaczyna się od I Nieszporów Narodzenia Pańskiego i trwa aż do
niedzieli po Objawieniu, czyli do niedzieli po dniu 6 stycznia włącznie” (Kal. nr 32-33).

Przez las przez bór, przez ciemność chmur,
Przez wiatr, przez grad, przez deszcz,
Przez mgłę, przez śnieg,
Przez kamień chmur
Wołaniem wołam Cię…
Przez chleb, przez ból, przez mroku mrok
Przez krew, przez sól, przez łzy
Przez wody wód, przez złego zło
Nadziei Gwiazdo przyjdź!
/Ernest Bryll/
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