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Serce   Sercu 

Biuletyn informacyjny Parafii  

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach  

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 
 

NR 409    2. I. 2022 r.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
 NIEDZIELA - 2 STYCZNIA 2022 roku  

 1. W czwartek Uroczystość Objawienia Pańskiego - (Trzech Króli) - porządek Mszy 
Świętej - jak w każdą niedzielę. Jest to również Dzień Pomocy Misjom, w związku z tym     
ofiary z tacy przeznaczone będą na Krajowy Fundusz Misyjny.  
• Na każdej Mszy Świętej poświęcenie kredy, wody i kadzidła. Ofiary za kredę         
przeznaczamy  jako podziękowanie Panu Kościelnemu za  Jego posługę. 
• W tym roku nie będzie Orszaku Trzech Króli - ale zachęcamy do wspólnego śpiewu kolęd 
po każdej Mszy Świętej oraz w gronie rodzinnym.               
 2. 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. 
 3. W tym tygodniu I czwartek i I piątek miesiąca. 
• W I piątek o godz. 19.00 - Godzina Czuwania - Gethsemani. 
• W piątek Imieniny obchodzi Pan Lucjan - nasz kościelny. Składamy najserdeczniejsze 
życzenia i ogarniamy modlitwą.  
 4. W następną niedzielę Święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres 
Narodzenia Pańskiego. Zachęcamy do modlitwy dziękczynnej za chrzest święty           
i pamiętajmy o naszych Chrześniakach. 
 5. Tradycyjnie po Trzech Królach od 10 stycznia rozpoczynamy Wizytę Duszpasterską. 
W związku z czasem pandemicznym oraz zgodnie z zaleceniem Księdza Biskupa 
Ełckiego, pragniemy, aby błogosławieństwo, które przynosili do naszych domów      
kapłani mogło nam towarzyszyć przez cały rok, dlatego będziemy zapraszać do     
kościoła w poszczególne dni mieszkańców naszej parafii na specjalną Mszę Świętą 
o godz. 18.00 w ich intencji. Grafik podamy w następną niedzielę. 
Osoby, które chciałyby, aby kapłan osobiście odwiedził rodzinę, proszę o zgłoszenie 
tego faktu w kancelarii lub zakrystii po każdej Mszy Świętej. Wizyty odbędą się po 
zakończeniu Mszy Świętych za parafian. 
Ofiary złożone w ramach kolędy, przeznaczone są na nowe organy. Można je złożyć: 
- wpłacając na konto parafii 89 1240 3363 1111 0010 1467 1682 z dopiskiem kolęda; 
- w kopercie, wrzucając na tacę podczas Mszy Świętej.  
Bardzo dziękuję za życzliwość i wyrozumiałość.  
 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 
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Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na 

początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, 

co się stało. 

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci           

i ciemność jej nie ogarnęła. 

Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. 

Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło 

do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, 

dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego – którzy ani     

z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. 

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, 

jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. 

OTO   SŁOWO   PAŃSKIE 

PRZESŁANIE   EWANGELICZNE   

 
 

Skoro SŁOWO stało się CIAŁEM, 

chciejmy SŁOWO BOŻE 

przyjmować i traktować poważnie. 

Ks. Proboszcz 

Z SERCA DO SERCA…  
W OBJAWIENIE PAŃSKIE… albo po prostu… w UROCZYSTOŚĆ TRZECH KRÓLI… 
warto i nam zwykłym katolikom spróbować pójść z Gwiazdą Betlejemską i pozwolić 
sobie na „luksus zaufania” do tego przedziwnego Blasku, który jest w stanie rozświetlić 
pomroczność naszych codziennych dróg, niejednokrotnie poplątanych ścieżek             
i dookolnych bezdroży, prowadzących donikąd... 
W Uroczystość Objawienia Pańskiego - zanim oznaczymy kredą drzwi naszych      
domostw czy mieszkań, zatrzymajmy się na chwilę i… zastanówmy się: co ma oznaczać 
ten napis i dlaczego zależy nam na tym, aby każdy, kto spojrzy na nasze drzwi,     
będzie wiedział, że tu mieszka rodzina katolicka…  
W Uroczystość Objawienia Pańskiego - może w tym roku weźmiemy udział we         
wspólnym kolędowaniu - w mniej lub bardziej zorganizowany sposób, a nawet jeśli nie 
będzie takiej możliwości, to… pomyślmy, co z tą Gwiazdą? Skąd czerpiemy Światło 
na naszych życiowych drogach i… czy to jest Światło Chrystusa...?!                 /K.B./ 
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           Z wieży Sanktuarium rozbrzmiewają dzwony,                                                                                                                                      
           „Anioł Pański” co dzień w mieście pochwalony,                                                                                                                              
           Do modlitwy wzywa i serca porywa...                                                                                                                                            
           Hej kolęda, kolęda! 

Nasz Pan Organista zawsze uśmiechnięty,                                                                                                                       
Taki uśmiech dla nas jest znakiem zachęty,                                                                                                                              
Abyśmy śpiewali, Boga wychwalali...                                                                                                                                          
Hej kolęda, kolęda!     Najpiękniej brzmią pieśni z Proboszczem w duecie,                                                                                                                          
           Gdy Pan Organista różne tony „wplecie”,                                                                                                                           
           Śpiew ten doskonały, jest dla Bożej chwały...                                                                                                                              
           Hej kolęda, kolęda! 

Pan Wiktor na chórze, a Proboszcz na dole,                                                                                                                                            
Śpiewają subtelnie, każdy „swoją rolę”,                                                                                                                                                   
Lud Boży też śpiewa, wtedy nikt nie ziewa...                                                                                                                                    
Hej kolęda, kolęda!     A nasz Pan Kościelny - też ma pracy wiele,                                                                                                                                  
           Rano i wieczorem przebywa w kościele,                                                                                                                                             
           Stara się jak może też dla sprawy Bożej...                                                                                                                                   
           Hej kolęda, kolęda! 

Pan Lucjan zajmuje wszystkie „stanowiska”,                                                                                                                                  
Czasem jest lektorem, czasem kwiaty pryska,                                                                                                                                    
A wszystko, co czyni, czyni dla świątyni...                                                                                                                                       
Hej kolęda, kolęda!     Dekretem Biskupa wikarych zmalało,                                                                                                                                              
           A pracy w parafii wcale nie jest mało,                                                                                                                               
           Choć Księża Seniorzy wciąż do pracy skorzy...                                                                                                                                    
           Hej kolęda, kolęda! 
 

Ksiądz Marcin już u nas drugi rok pracuje,                                                                                                                                             
I swoim kapłaństwem pięknie posługuje,                                                                                                                                   
Młodzież wciąż nawraca, niełatwa to praca...                                                                                                                                   
Hej kolęda, kolęda!     Nie da się pominąć też Bożego Ludu,                                                                                                                                           
           Co swoją modlitwą dokonuje cudu,                                                                                                                                                  
           We wspólnotach wielu, zmierzają do celu... 

   Hej kolęda, kolęda! 
Pod okiem Proboszcza, dzięki  Jego wierze,                                                                                                                                       
W Sanktuarium naszym modlimy się szczerze,                                                                                                                                      
Bogu dziękujemy, wiarę wyznajemy...                                                                                                                                                
Hej kolęda, kolęda!     Nie sposób wymieniać to, co już minęło,                                                                                                                                                   
           Co w sercu zostało, a co odpłynęło,                                                                                                                                       
           Najważniejsze przecie, Bóg jest  z nami w świecie...                                                                                                                        
           Hej kolęda, kolęda! 
Życzmy więc nawzajem „Wszystkiego Bożego”,                                                                                                                             
Aby sam Pan Jezus bronił nas od złego.                                                                                                                                                  
Niech „Covid” ustanie, wysłuchaj nas, Panie...                                                                                                                                          
Hej kolęda, kolęda!     Niechaj Proboszczowi - zdrowie da Maryja,                                                                                                                                     
           I niech Mu we wszystkim sam Pan Jezus sprzyja,                                                                                                                   
           Wszystkim, co są prawi, niech Bóg błogosławi...                                                                                                                               
           Hej kolęda, kolęda!  

Niech na ten rok nowy Łaski nam przybędzie,                                                                                                                          
I niechaj Pan Jezus będzie z nami wszędzie,                                                                                                                             
Życzymy, życzymy, o to się modlimy...                                                                                                                                           
Hej kolęda, kolęda!                                                            /K.B./ 
 
 

SZOPKA NOWOROCZNA 
Za nami minione i dni, i miesiące 
Jak zwykle to bywa - zimne i gorące. 
Już minął rok stary, stwierdziły zegary 
Hej kolęda, kolęda!        Tak minął rok cały, i nastał rok nowy.                                                                                                                                 
             Tamten był - i ten jest - znowu „covidowy”,                                                                                                                                     
             Ale tu w parafii każdy żyć potrafi...                                                                                                                                                                               
             Hej kolęda, kolęda! 
W naszym Sanktuarium, i w Sercu Jezusa,                                                                                                                                      
Pandemiczna aura też nieco porusza.                                                                                                                             
Choć Proboszcz powtarza - „Jezus nie zaraża” ...                                                                                                                            
Hej kolęda, kolęda!        Trudno opowiedzieć, co u nas się działo,                                                                                                                                        
             Bóg się nam narodził, „Słowo - Ciałem stało”,                                                                                                                            
             Parafianie mili, wiernie się modlili...                                                                                                                                                     
             Hej kolęda, kolęda! 
Czas różnych wydarzeń, co Polskę nawiedza,                                                                                                                                
Zaskakuje wielu, a innych uprzedza,                                                                                                                                                    
Bo jak naród w biedzie, to się gorzej wiedzie...                                                                                                                                   
Hej kolęda, kolęda!        Toteż Św. Józef był Patronem Roku,                                                                                                                                                
             I czuwał nad nami i w dzień, i o zmroku,                                                                                                                                       
             Myśmy się modlili, Józefa prosili...                                                                                                                                                      
             Hej kolęda, kolęda!  
Śpiewem „Suplikacji” wzywamy wciąż Boga,                                                                                                                                                     
Aby już ustała ta pandemia sroga,                                                                                                                                        
Co się z nami stanie, odpowiedz nam, Panie...                                                                                                                                               
Hej kolęda, kolęda!        Tak na co dzień modlitw u nas bardzo wiele,                                                                                                                                   
             Pan Jezus tu czeka cały czas w kościele,                                                                                                                                    
             Więc adorujemy, hołd Mu oddajemy...                                                                                                                                              
             Hej kolęda, kolęda! 

Ksiądz Proboszcz nie szczędzi ni sił, ani czasu,                                                                                                                                        
I nie czyni przy tym zbytniego hałasu,                                                                                                                          
Daje możliwości na wzrost pobożności...                                                                                                                                            
Hej kolęda, kolęda!        Droga Uzdrowienia, czy Nowenny liczne,                                                                                                                      
             Ważne nabożeństwa zawsze liturgiczne,                                                                                                                                             
             Są to Boże dary - pogłębianie wiary...                                                                                                                                             
             Hej kolęda, kolęda! 

Kapłani gorliwie śpieszą nam z posługą,                                                                                                                                
Spowiadają często, i jak trzeba długo.                                                                                                                                          
Wielkie ma znaczenie każde rozgrzeszenie...                                                                                                                                            
Hej kolęda, kolęda!        Sanktuarium ciągle na oczach pięknieje,                                                                                                                                      
             Stale coś nowego w wystroju się dzieje.                                                                                                                                    
             Teraz już czekamy, jak zabrzmią organy...                                                                                                                                              
             Hej kolęda, kolęda! 

Są nowe ołtarze, co prawda na boku,                                                                                                                                                 
Ale są cudowne, no i na widoku.                                                                                                                                                    
Dumni parafianie, też dziękują za nie...                                                                                                                                               
Hej kolęda, kolęda!       A Prymas Wyszyński - już Błogosławiony,                                                                                                                                         
             Patrzy na nas wszystkich z lewej nawy strony.                                                                                                                                      
             A z prawej Maryja - Miłosierdziem sprzyja...                                                                                                                                  
             Hej kolęda, kolęda! 

    


