OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA - 26 GRUDNIA 2021 roku
1. Dzisiaj Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Ofiary złożone na tacę
przeznaczone będą na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Ełku.
2. W poniedziałek Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty.
3. We wtorek Święto Świętych Młodzianków Męczenników - dzień modlitw
w intencji niemowląt i dzieci nienarodzonych.
4. W piątek 31 grudnia, ostatni dzień starego roku, Nabożeństwo DziękczynnoPrzebłagalne po Mszy Świętej o godz. 18.00. Z racji Oktawy Narodzenia Pańskiego ks. Bp. Jerzy Mazur udziela Dyspensy od obowiązku wstrzemięźliwości od pokarmów
mięsnych.
5. W sobotę Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi oraz I sobota miesiąca niedzielny porządek Mszy Świętych.
6. 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
7. 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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Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat
dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych
uroczystościach, został młody Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice.
Przypuszczając, że jest wśród pątników, uszli dzień drogi i szukali Go między
krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeruzalem, szukając Go.
Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami,
przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni
bystrością Jego umysłu i odpowiedziami.
Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemu nam
to uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz on im
odpowiedział: «Czemu Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być
w tym, co należy do mego Ojca?» Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.
Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała
wiernie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości,
w latach i w łasce u Boga i u ludzi.

…ŻYCZENIA…ŻYCZENIA…ŻYCZENIA…
Na ten czas nowy, o którym wie tylko Bóg...
„Niech Cię Pan broni i strzeże
i niech rozpromieni swe oblicze nad tobą...”
Opatrzności Boża… czuwaj nad nami!
Redakcja

CZY WIESZ, ŻE…
•

Dobre słowo zawiera ciepło wystarczające na trzy zimy;
Złe słowo może dotknąć jak sześć miesięcy mrozu…
• Jeżeli chcemy przeżyć prawdziwą radość Świąt Bożego Narodzenia, to musimy
pozwolić Bogu narodzić się w naszej duszy…
• Mądrość - to córka doświadczenia…

OTO SŁOWO PAŃSKIE

PRZESŁANIE EWANGELICZNE
Gdy Maryja z Józefem zgubili Jezusa wiedzieli, gdzie mają wracać
aby Go znaleźć.

WARTO… przy ŻŁÓBKU UKLĘKNĄĆ…
Narodzenie jest Darem,
który przychodzi przez ręce,
modlitwę, nadzieję.
W samotnej pieczarze opuszczenia
rodzi się życie piękne,
nowe, twórcze.
Ziemia przyjmuje Niebo
i Niebo ozłaca
zwyczajność ziemi.

Łk

My też szukajmy Boga, gdy Go zgubimy.
Ks. Proboszcz
/Ks. A. Henel/
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Z SERCA DO SERCA…

Z NAUCZANIA WIELKIEGO PRYMASA TYSIĄCLECIA…

Rok 2021 dobiega końca… Dziś przeżywamy Niedzielę Świętej Rodziny. Można
w tym momencie uradować się minionym czasem rodzinnych spotkań przy Wigilijnej
Wieczerzy, można się wzruszyć, że… doczekaliśmy tych kolejnych Świąt, że jeszcze
dane nam było i jest - cieszyć się tym, co jest, bo mogło być przecież inaczej. Takie to
myśli przychodzą nam do głowy i trudno się dziwić, bo wokół jedna pandemia po
drugiej, a nawet już piąta nadchodzi, bo tyle niepokoju i na granicy, i wewnątrz
naszego ojczystego Domu… Pytanie: „Dlaczego...?” zawsze tak samo nieruchomieje
i wyrasta w kształcie krzyża od ziemi do Nieba. A przecież „Bóg tak umiłował świat,
że Syna swego nam dał...” I co z tego wynika? Jak się to ma do naszej codzienności...,
a jak się to ma do naszej wieczności?
Rok 2021 dobiega końca… Jeszcze kilka dni, kilka podsumowań, sprawozdań i…
wejdziemy w ten nowy - rok bardzo parzysty - 2022. A może warto jeszcze teraz, gdy
nie ma zbyt wielkiego tłoku przy Żłóbku, gdy nie trzeba stać w kolejce po rozgrzeszenie,
gdy Pan Jezus zamieszkał pośród nas, bo do końca nas umiłował..., a może właśnie
warto jeszcze teraz, w tym roku 2021, zapytać się, czy Bóg narodził się naprawdę
w
m o i m
B e t l e j e m i e ,
w
m o i m
s e r c u . . .
Boże Narodzenie ’2021 już minęło, ale czas Narodzenia Pana Jezusa w moim sercu
jeszcze jest możliwy…
/ K.B./

Święta Rodzina… Trudno odgadnąć, w jakim stopniu Maryja i Józef pojęli od
początku, Kim jest Ten, który stoi między nimi, dla którego oni oboje - wyłącznie
i całkowicie - zostali wezwani. Zapewne, mieli zrozumienie, bo Maryja, a później
i Józef usłyszeli, że co się z Niej narodzi Święte, z Ducha Świętego jest (Łk1, 35),
z mocy Bożej i z woli Najwyższego. Trzeba więc było swoje życie poświęcić,
podporządkować Temu - że się tak wyrażę - Bożemu „Intruzowi”. Wszedł w ich życie
i całkowicie pomieszał ich plany i ideały osobiste, domowe, „podwórkowe”, maluczkie,
wyprowadzając ich na szerokie drogi, o których nigdy dla siebie nie myśleli i nie marzyli.
Najświętsza Rodzina była wyjątkowa, ale Kościół chce, aby ta wyjątkowa Rodzina
stała się wzorem współżycia wszystkich. Dlatego też w uroczystość Najświętszej
Rodziny szkicuje w Lekcji z listu św. Pawła do Kolosan, obyczaje każdej rodziny.
„Przyobleczcież się zatem jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w czułe miłosierdzie,
w dobroć, pokorę, w cichość, w cierpliwość” (Kol 3,12). Czytając to, czujemy się tak,
jak gdybyśmy patrzyli na Świętą Rodzinę.
To z niej biją promienie na życie domowe każdej rodziny domowej. Wybrańcy Boży,
umiłowani! Bóg łączy ich i uświęca przez sakrament małżeństwa. Aby wszystko
w nich „grało”, muszą mieć zasadnicze cnoty: dobroć, miłosierdzie, pokorę, cichość,
cierpliwość… Jest to chyba lekarstwo dla każdej rodziny domowej…
/Bł. Ks. Kard. Stefan Wyszyński/

POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…
w Niedzielę Świętej Rodziny… o błogosławieństwo dla każdej polskiej rodziny…
Święta Rodzino Nazaretańska, wzorze rodzin chrześcijańskich, z głębokim
nabożeństwem oddajemy się w Twoją opiekę prosząc, by rodzice i dzieci, starzy
i młodzi, kochali się wzajemnie.
Przedstawiamy Ci pragnienia i potrzeby wszystkich rodzin.
Prosimy Cię za małżonków oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające się
urodzić im dziecko. Za rozwijające się dzieci, które napełniają dom radością, za
młodzież, w której budzi się miłość, i za narzeczonych, którzy z godnością przygotowują
się do małżeństwa. Za ludzi starych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca.
Za chorych i cierpiących, za wdowy i sieroty, by nie pozostawali w samotności,
lecz zawsze doznawali życzliwej opieki.
Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu. Niech w ich krytycznym położeniu
odnowi się prawdziwa miłość, wygaśnie niechęć i egoizm.
Święta Rodzino z Nazaretu, która rozszerzasz blaski miłości, broń nasze rodziny
i prowadź je drogą ewangelicznych błogosławieństw. Amen.
/Modlitwy rodzinne - Ks. Leszek Smoliński/

MYŚLI WIERSZEM PISANE…
Kiedy się dziecko rodzi i na świat przychodzi
Jest jak Bóg, co powietrzem nagle się zakrztusił
I poczuł, że ma ciało, że w ciemnościach brodzi
Że boi się człowiekiem być. I że być musi.
Wokół radość. Kolędy szeleszczące słodko
Najbliżsi jak pasterze wpatrują się w Niego
I śmiech matki - bo dziecko przeciąga się słodko
A Ono się układa do krzyża swojego
/„W ciepłym wnętrzu kolędy...” - Ernest Bryll/

REFLEKSJE… ZAMYŚLENIA… WNIOSKI…
Dzisiaj nie musisz się bać Boga, leży na sianie i płacze. Nad Nim głowa osła i wołu.
Dzisiaj nie musisz się bać Boga. Możesz podejść i pogłaskać Go.
Ale powiedz: czy ty naprawdę wierzysz, że to Dziecko jest Bogiem?
Czy ty naprawdę wierzysz, że to Dziecko jest twoim Bogiem?
Cofnąłeś się wewnętrznie przed takim sformułowaniem?
Ale przypomnę ci: miałeś podobne przeżycie, gdy ci mówiono, że Bóg to jest Byt Absolutny,
Sam z Siebie, bez początku i końca. Który zawsze jest, dla Którego nie istnieje czas.
W myślach o Bogi musisz uwzględnić zawsze poprawkę na Jego nieskończoność,
z powodu której nigdy Go w pełni nie ogarniesz.
Czy ty naprawdę wierzysz, że to Dziecko jest twoim Bogiem?
/Ks.M.M./

…SYNOD…SYNOD…SYNOD…

Zapytajmy dziś siebie… i odpowiedzmy szczerze sami sobie…
 Czy i jak w Kościele ze sobą rozmawiamy?
 Jak często spotykamy się, by wspólnie szukać Woli Bożej, a gdy już do takiego
spotkania dojdzie, to na ile potrafimy cierpliwie słuchać siebie nawzajem, szanując
zdanie drugiego?
 Ile jest w nas odwagi, żeby wypowiadać to, co w sercu rozpoznajemy jako możliwy głos
Ducha Świętego?
Może warto już od dziś podjąć nie tylko trud żarliwej modlitwy o dobre i trwałe
owoce synodalnych spotkań, ale też włączać się w istniejące możliwości rzetelnej
współpracy w synodalnych obradach.
/opr. K.B./ 2
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