OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA - 9 STYCZNIA 2022 roku
1. Dzisiaj Święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Narodzenia
Pańskiego. Zachęcamy do modlitwy dziękczynnej za chrzest święty i pamiętajmy
o naszych Chrześniakach.
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.
 W czwartek zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 18.00 oraz na spotkanie osoby przygotowujące się do sakramentu bierzmowania.
3. Jak zawsze w drugi piątek miesiąca, Msza Święta o godz. 18.00 (intencje
zbierane przede Mszą Świętą). O godz. 19.00 Droga Krzyżowa Uzdrowienia, następnie
adoracja Krzyża - Monstrancji - do godz. 22.00.
4. 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. Zapraszamy według grafiku:

10 stycznia (poniedziałek) - Mieszkańców Osiedla II bl. 1, 2, 3

11 stycznia (wtorek) - Mieszkańców Osiedla II bl. 4,4a, 5, 6

12 stycznia (środa) - Mieszkańców Osiedla II bl. 7, 8, 9

13 stycznia (czwartek) - Mieszkańców Osiedla II bl. 10, 11, 12

14 stycznia (piątek) - Mieszkańców Osiedla II bl. 13, 14, 15

15 stycznia (sobota) - Mieszkańców Osiedla II bl. 16, 17, 18, 19

17 stycznia (poniedziałek) - Mieszkańców Osiedla II bl. 20, 21, 22
Grafik na kolejne dni 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 duszpasterskie
rozpoczną się zakończeniu wszystkich spotkań kolędowych w kościele.
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.
5. 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

Biuletyn informacyjny Parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach
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Gdy 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».
Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A gdy się modlił,
otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica,
a z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam
upodobanie».
OTO SŁOWO PAŃSKIE

PRZESŁANIE

…SYNOD…SYNOD…SYNOD…

Słuchanie jest pierwszym krokiem, ale wymaga otwartego umysłu i serca, bez
uprzedzeń.
 Komu nasz Kościół partykularny jest „winien posłuchania”?
 W jaki sposób wysłuchiwani są świeccy, zwłaszcza młodzi i kobiety?
 W jaki sposób włączamy wkład konsekrowanych mężczyzn i kobiet?
 Jaką przestrzeń ma głos mniejszości, odrzuconych i wykluczonych?
Synod trwa… Jakie jest nasze zaangażowanie w sprawy tak ważne dla Kościoła
Chrystusowego?
W naszym Sanktuarium, w każdy 3 piątek miesiąca po Mszy Świętej
o godz. 18.00 - w ramach spotkań „Rozważania Pod Kopułą” - jest możliwość
włączenia się w refleksje synodalne.
/parafialny koordynator ds. synodalnych/

9. I. 2022 r.

EWANGELICZNE

Przez CHRZEST ŚWIĘTY każdy
z nas jest także UMIŁOWANYM
DZIECKIEM BOŻYM…
Ks. Proboszcz
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ZAPAMIĘTAJ…!…NIE ZAPOMNIJ…!

W NIEDZIELĘ CHRZTU PAŃSKIEGO, warto przypomnieć, że…

Nowy Rok Liturgiczny - 2022
 Cykl niedzielny czytań – C
 Cykl powszedni czytań – II
Rok Duszpasterski - „Posłani w pokoju Chrystusa”
Rok Synodalny - Synodalność pociąga za sobą otwartość na zmiany, formację
i ciągłe uczenie się.
Święta nakazane poza niedzielami, to:
- Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25.grudzień),
- Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia),
- Uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia),
- Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa,
- Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 sierpnia),
- Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada)
Nasza diecezja
 W tym roku obchodzić będziemy 30-lecie Diecezji Ełckiej - 25 marca 1992 r.
 Biskup Ełcki - Ks. Bp Jerzy Mazur SVD (werbista)
Ważne instytucje diecezjalne
 Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku
 Kuria diecezjalna
 Diecezja jako wspólnota wszystkich parafii
Patroni Diecezji Ełckiej
Główna Patronka:
Najświętsza Maryja Panna, Matka Kościoła - poniedziałek po Niedzieli Zesłania
Ducha Świętego.
Patroni:
Św. Wojciech, biskup męczennik - 23 kwietnia
Św. Brunon Bonifacy z Kwerfurtu, bp i męczennik - 12 lipca
Błogosławieni z Diecezji Ełckiej
Bł. Marianna Biernacka - z Lipska, zginęła śmiercią męczeńską 13 lipca 1943 r.
Bł. Siostra Kanizja Eugenia Mackiewicz CSFN (Nazaretanka) - z Suwałk, zginęła
śmiercią męczeńską 1 sierpnia 1943 r. w Nowogródku.
Bł. Siostra Sergia Julia Rapiej CSFN (Nazaretanka) - z Rogożyna k. Lipska - zginęła
śmiercią męczeńską 1 sierpnia 1943 r. w Nowogródku.
Sługa Boży Ks. Kazimierz Hamerszmit - z Kołak Kościelnych k. Łomży - więzień
hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Dachau (1940 - 1945). W latach 1965 1986 proboszcz parafii pw. św. Aleksandra w Suwałkach. Zmarł 5 lutego 1996 r.
w opinii świętości.
Nasza parafia
 Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego w Suwałkach;
 Ks. Jarema Sykulski - Proboszcz parafii i Kustosz Sanktuarium; Ks. Marcin
Rymarczyk - wikariusz
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MYŚLI WIERSZEM PISANE…
O Boże! Pokutę przebyłem i długie lata tułacze;
dziś jestem we własnym domu i krzyż na progu znaczę.
Krzyż znaczę Boży nie przeto bym na się krzyż przyjmował;
lecz byś mnie, Boże, od męki krzyża zachował…
Byś zwiódł z wędrówki długiej mój naród do Wszechmocy!
Byś dał, co mają inni, g d y p r z y j d z i e s z j a k o D z i e c i ę t e j N o c y
Bożego Narodzenia, ta noc jest dla nas święta,
niech idą w zapomnienia niewoli gnuśne pęta.
Daj nam poczucie siły i Polskę daj nam żywą,
by słowa się spełniły nad ziemią tą szczęśliwą.
Jest tyle sił w narodzie, jest tyle mnogo ludzi;
niechże w nie duch Twój wstąpi i śpiące niech pobudzi.
Niech się królestwo stanie nie krzyża, lecz zbawienia.
O daj nam, Jezu Panie, Twą Polskę objawienia…

/Stanisław Wyspiański/

POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…
w intencji naszych Chrześniaków…
Panie Jezu Chryste, dziękuję Ci za moich Chrześniaków..., którzy stali się moimi
duchowymi dziećmi. W dniu Ich Chrztu wraz z Ich rodzicami - dałeś mi możliwość
podjęcia odpowiedzialności za rozwój życia wiary i szczególną opiekę nad Ich
życiem sakramentalnym, co jest dowodem szczególnej troski o Ich zbawienie.
Proszę Cię, abyś pomnażał w Nich wiarę, umacniał nadzieję, a nade wszystko
napełniał Miłością. Niech codzienne Ich życie będzie uwielbieniem Boga, Bogatego
w Miłosierdzie i niech wzrastają w łasce u Boga i u ludzi. Amen.
/K.B./

Papieskie Intencje Modlitewne - styczeń ’2022
Módlmy się za wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań
religijnych, aby społeczeństwo, w których żyją, uznało ich prawa i godność, wynikające
z tego, że jesteśmy braćmi i siostrami i aby Bóg dał nam łaskę życia w głębokim
braterstwie z braćmi i siostrami.
(opr. K. K.)
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Chrzest Święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia
w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez Chrzest
zostajemy wyzwoleniom grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się
członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się
uczestnikami jego posłania.”Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę
i w słowie”. (KKK Art. 1,1213)
Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga… nazywamy go
darem, łaską, namaszczeniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym,
pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze. (KKK Art. 1,1243)
Wierni przez Sakrament Chrztu wcieleni są do Kościoła Katolickiego i dzięki
otrzymanemu znamieniu przeznaczeni są do uczestnictwa w kulcie religii
chrześcijańskiej oraz odrodzeni, jako synowie Boży, zobowiązani są wyznawać
przed ludźmi wiarę, którą otrzymali od Boga za pośrednictwem Kościoła (KK11).
(opr. K. B.)
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