OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA - 16 STYCZNIA 2022 roku
1. W poniedziałek przypada 19 rocznica śmierci śp. J. E. ks. Bp. Edwarda Samsela.
Jest to również 25. Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.
2. We wtorek rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.
3. W środę Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara - biskupa.
4. 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.
5. W piątek Wspomnienie św. Agnieszki.
W tym dniu obchodzimy również Dzień Babci, a w sobotę Dzień Dziadka - pamiętajmy
w modlitwach za nich - za żywych i zmarłych.
6. W piątek po Mszy Świętej o godz. 15.30 zapraszamy na spotkanie Matek
w Modlitwie - sala na plebanii.
 również w piątek po Mszy Świętej o godz. 18.00 zapraszamy na kolejne Rozważania
pod Kopułą.
7. W sobotę 22 stycznia o godz. 18.00 Msza Święta za wstawiennictwem Św. Rity
o pomoc duchową rodzinom, które przeżywają boleść po dziecku utraconym i zmarłym
przed narodzeniem.
8. Za tydzień Niedziela Słowa Bożego ustanowiona przez papieża Franciszka
w 2020 r.
 w IV niedzielę miesiąca Spotkanie członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
w sali na plebanii po Koronce do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00.
9. Serdecznie zapraszamy w następną niedzielę po Mszy Świętej o godz. 17.00
na występ zespołów folklorystycznych: Ancyjas z Suwalskiego Ośrodka Kultury oraz
Pogranicze Szypliszki, w repertuarze ludowych kolęd i pastorałek wykonanych a kapella.
10.W związku z czasem pandemicznym oraz zgodnie z zaleceniem Księdza
Biskupa Ełckiego, zapraszamy do kościoła na specjalną Mszę Świętą o godz. 18.00
w intencji mieszkańców naszej parafii. Zapraszamy według grafiku:
 17 stycznia (poniedziałek) - Mieszkańców Osiedla II bl. 20, 21, 22
 18 stycznia (wtorek) - Mieszkańców ul. 1 Maja 23, 25, 25 A
 19 stycznia (środa) - Mieszkańców ul. 1 Maja 27 A
 20 stycznia (czwartek) - Mieszkańców ul. Waryńskiego tzw. stare budownictwo
i bl. 21 oraz ul. Bł. Siostry Kanizji Mackiewicz
 21 stycznia (piątek) - Mieszkańców ul. Waryńskiego bl. 20 i 22
 22 stycznia (sobota) - Mieszkańców ul. 1 Maja tzw. stare budownictwo,
ul. Wigierska (obie strony)
 24 stycznia (poniedziałek) - Mieszkańców ul. Ciesielskiej, ul. Wesołej (obie strony)
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.
11.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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W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to
wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa rzekła do
Niego: «Nie mają wina».
Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze
nie nadeszła godzina moja?»
Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».
Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń,
z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary.
Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi.
Potem powiedział do nich: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu».
Ci więc zanieśli.
Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem - a nie wiedział,
skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego
i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją,
wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory».
Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę
i uwierzyli w Niego Jego uczniowie.
OTO SŁOWO PAŃSKIE

PRZESŁANIE

EWANGELICZNE

„Zróbcie wszystko cokolwiek wam powie” ważne jest „WSZYSTKO”, a nie tylko „COŚ”!
Ks. Proboszcz
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Z SERCA DO SERCA…

Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO…

Hej kolęda! Kolęda!... Codzienne spotkania kolędowe gromadzą mieszkańców
naszej parafii na wspólnej wieczornej Eucharystii, pięknym wspólnotowym spotkaniu.
Jakkolwiek nie zastąpi to nam „prawdziwej” staropolskiej kolędy = wizyty duszpasterskiej, to
jednak w tej ciągle pandemicznej sytuacji cieszymy się tą obecną „formą” kolędy.
Wydawałoby się, że dla wielu jest to zupełnie obojętne, a jednak okazuje się, że
pojawiają się pytania: jak w tym roku z kolędą? Pytania te są skutkiem swoistej,
przedziwnej ignorancji i dobrowolnym, aczkolwiek skutecznym wyłączaniem się
z rzeczywistego życia = życia wiary. Smutne to, ale prawdziwe. Jednak… spójrzmy
na to, co jest, i nie jest jakąś „zastępczą formą” tradycyjnej kolędy, ale dodatkową
możliwością przeżywania wspólnoty wiernych z wiernymi i ich duszpasterzami...
Wieczorna wspólnota Eucharystyczna mieszkańców (według dawnego grafiku
odwiedzin duszpasterskich) przybliża do siebie nawzajem i jednoczy w duchu wiary
sąsiadujących ze sobą, a dotychczas znanych tylko z widzenia ludzi, którzy nie
zawsze byli razem na Mszy Św. i nie zawsze też mieli okazję uwielbiać Pana Boga
w naszej parafialnej świątyni, w naszym Sanktuarium. Udział w Eucharystii,
wsłuchanie się w Słowo Boże, codzienne kierowane do naszych serc przez
Ks. Proboszcza, jak też przyjęcie Pana Jezusa w Komunii Świętej - to autentyczna
możliwość wzajemnego jednania się, prawdziwego spotkania się przy Stole
Pańskim. I na zakończenie Nabożeństwo „kolędowe”, ze szczególnym
błogosławieństwem, które wraz z pamiątkowym obrazkiem i książeczką „Rodzina
Zjednoczona na Modlitwie - 2022, to naprawdę wymowne, znaczące i prawdziwie
Boże przeżycie tego pięknego czasu. Kto wie, a może będzie też okazja spotkania
z naszymi Duszpasterzami bezpośrednio w naszych mieszkaniach, domach, jeśli
nadejdzie czas innych możliwości… Hej kolęda! Kolęda!... Hej kolęda! Kolęda!
/K.B./

św. Jan Paweł II - w encyklice z 1995 r. - „Ut unum sint” - o działalności
Modlitwa „ekumeniczna” służy chrześcijańskiemu posłannictwu i jego
wiarygodności. Dlatego musi być szczególnie obecna w życiu Kościoła
oraz w całej jego działalności na rzecz zjednoczenia chrześcijan.
Musimy niejako ciągle powracać do wieczernika w dniu Wielkiego
Czwartku, chociaż nasza wspólna obecność w tym miejscu wciąż
jeszcze oczekuje doskonałego spełnienia, aż do czasu, gdy po
przełamaniu przeszkód utrudniających doskonałą komunię kościelną,
wszyscy chrześcijanie połączą się w jednym sprawowaniu Eucharystii...
„Niech Duch Święty prowadzi nas drogą pojednania, aby jedność naszych
Kościołów stawała się coraz jaśniejszym znakiem nadziei i pocieszenia dla
całej ludzkości”.
(słowa św. Pawła VI, papieża - skierowane do Patriarchy ekumenicznego Atenagorasa I)

ZAPAMIĘTAJ…!… NIE ZAPOMNIJ…!

MYŚLI WIERSZEM PISANE…
Gdyby tak Boga wziąć za szyję
i mocno ukochać...
Przypatrzeć Mu się z bliska,
z serca pocałować,
a potem się nie rozstać- żyć pod jednym dachem
i czytać mądre książki,
gdy pada i zimno
i od czasu do czasu dwa słowa zamienić,
że ciężko, że radośnie
- i mrugnąć znienacka.
On uśmiechnie się ciepło
i powie: Ty, człowiek!”…

/A.T./

DO PRZYJACIÓŁ…
Kochać kogoś, znaczy widzieć
jedyny, niepowtarzalny cud,
niewidzialny dla innych...
( F. Mauriac)
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RODZINA ZJEDNOCZONA NA MODLITWIE - 2022
„POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA „
Styczeń 2022 r. - Ku Kościołowi Synodalnemu - Komunia, uczestnictwo, misja
Na drodze wiary, gdy przyglądamy się wspólnocie chrześcijan opisywanej w Dziejach
Apostolskich, możemy zauważyć, że:
 Pierwsi chrześcijanie jako wspólnota wiary mieli przekonanie, że Bóg objawia
swoją wolę nie tylko w Piśmie Świętym, ale kontynuuje swoje działanie we
wspólnocie wierzących.
 Mieli oni także doświadczenie, że Jezus Chrystus żyje i działa we wspólnocie Kościoła.
 Byli też przekonani, że Chrystus utożsamia się z wierzącymi w Niego i może
mówić przez nich.
Dzisiaj często słyszymy: „wierzę w Boga, ale w Kościół to już nie”. Człowiek
współczesny coraz bardziej zagubiony w gąszczu informacji, opinii nie próbuje nawet
zauważyć ogromnej sprzeczności w powyższym stwierdzeniu. Dlatego trzeba nam
bardziej wniknąć w istotę sprawy i chociażby próbować poznawać prawdę o Kościele, którego założycielem jest Chrystus, a więc Syn Boży i… uświadomić sobie ważną
prawdę, że poza Kościołem nie ma rozgrzeszenia...!
(opr. K. B.)
TYDZIEŃ POWSZECHNEJ MODLITWY O JEDNOŚĆ CZHRZEŚCIJAN…
18 - 25 stycznia - włączamy się w modlitwę Kościoła o jedność Chrześcijan. Jest to
wołanie pełne wiary w wypełnienie Chrystusowego pragnienia „Aby byli jedno”,
zatem:
POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…
Piękny Kościele Chrystusowy...
Umiłowany od zawsze
Kościele ludzki. Kościele świata. Kościele rzeczywisty
Miłości od Początku
Kiedyż będziesz bez plamy, zmarszczki i skazy?
Idziesz ze Słowem
***
Przychodzisz od Ducha
Wierzę w Kościół który Bóg ukochał.
Przeznaczasz nas Ojcu
O piękny Kościele ludzi
Zgromadzasz nas jako braci.
Piękny Kościele Chrystusowy!
(Pierre Talec)

