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III NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

NR 412    23. I. 2022 r.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
 NIEDZIELA - 23 STYCZNIA 2022 roku 

 

 1. Dzisiaj Niedziela Słowa Bożego ustanowiona przez papieża Franciszka w 2020 r.   

 W dniu dzisiejszym po Koronce do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00 - spotkanie 
członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w sali na plebanii. 

 po Mszy Świętej o godz. 17.00 zapraszamy na występ zespołów folklorystycznych: 
Ancyjas z Suwalskiego Ośrodka Kultury oraz Pogranicze Szypliszki, w repertuarze 
ludowych kolęd i pastorałek wykonanych a kapella.  

  2. W poniedziałek Wspomnienie św. Franciszka Salezego. 
  3. We wtorek Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. W tym dniu kończy się Tydzień 
Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.  
  4. W środę Wspomnienie św. Tymoteusza i Tytusa. 

 Jest to również Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce - módlmy się        
o dialog międzyreligijny i pokój w krajach Islamu. 

 5. 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 tym dniu przypada Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. 
  6. W piątek Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu.  

 7. 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: 

 24 stycznia (poniedziałek) - Mieszkańców ul. Ciesielskiej, ul. Wesołej (obie strony) 
 25 stycznia (wtorek) - Mieszkańców ul. Kościuszki (nr nieparzyste) oraz ul. Mickiewicza 
 26 stycznia (środa) - Mieszkańców ul. Ks. Zawadzkiego oraz ul. Kościuszki    

         (numery parzyste). 
 27 stycznia (czwartek) - Mieszkańców ul. Noniewicza i Noniewicza Osiedle na Hańczą. 

Osoby, które chciałyby, aby kapłan osobiście odwiedził rodzinę, proszę o zgłoszenie 
tego faktu w kancelarii lub zakrystii po każdej Mszy Świętej. Z racji rozpoczynających 
się ferii zimowych, kolęda na zaproszenie, rozpocznie się po ich zakończeniu                 
i szczegółowe terminy zostaną podane w późniejszym czasie. 
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.  
 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 
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Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród 
nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami           
i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych 
chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej    
pewności nauk, których ci udzielono. W owym czasie: 
Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. 
On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. 
Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim 
zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać. 
Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie 
było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał 
Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym 
przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana». 
Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były           
w Niego utkwione. 
Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście». 

OTO   SŁOWO   PAŃSKIE 

PRZESŁANIE   EWANGELICZNE   

 

„Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od          
pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się 

mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci           
udzielono.” 

Nic się z tego przesłania św. Łukasza nie zmieniło. 

Ks. Proboszcz 

…SYNOD…SYNOD…SYNOD…  

Kolejne… ważne… PYTANIA SYNODALNE…  
 Zaproponuj kilka sposobów, by poprawić jedność i uczestnictwo w Kościele oraz 

podnieść dynamizm jego misji…  
 Jakie widzisz konkretne możliwości „zajęcia się” osobami z tzw. „peryferii” -      

ubogimi, migrantami, chorymi, samotnymi, wykluczonymi, uzależnionymi itp.? 
 Jakie konkretne doświadczenia synodalne przeżywasz w swojej parafii? 
                      /parafialny koordynator ds. synodalnych/ 



Z  SERCA  DO SERCA…  
 Czas przemyka pomiędzy wydarzeniami groźnego świata i ciepłem domowego 
kąta..., a przecież w tej całej rzeczywistości paradoksu, którym karmimy się codziennie, 
ogromnieje tęsknota za Kimś, kto naprawdę jest najbliżej, chociaż odległości mierzy 
się latami świetlnymi..., za Kimś, kto jedynie i na pewno wie, chociaż wiedza ludzka 
mknie w swej pysze ku samozagładzie..., za Kimś..., kto „uśmiechnie się ciepło             
i powie: Ty, człowiek!”… I z tej przedziwnej tęsknoty narodziła się gorąca prośba; 
prośba skierowana wprost do Tego - Kogoś… Opowiedz mi o sobie od początku,    
Boże… W tym czasie, kiedy jeszcze jestem w atmosferze Twoich Bożych Narodzin, 
gdy ciepło kolędowania - jeszcze dyskretnie - rozbrzmiewa w kościele, gdy po prostu 
nie chce się wchodzić w tę zwyczajność nawet tak bardzo zwyczajnego okresu       
liturgicznego..., właśnie teraz: Opowiedz mi o sobie, od początku, Boże... Chcę       
poznawać Cię i zapoznawać się z Tobą, gdyż tylko w ten sposób mogę się z Tobą 
zaprzyjaźnić..., a noże nawet zakochać się w Tobie… Chcę wiedzieć o Tobie wszystko..., 
gdyż chcę poznać także prawdę o sobie... 
„Był czas płodny czas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Na ziemi stanęło SŁOWO...                                                                                                                                                                     
A wokół były serca dużo serc                                                                                                                                              
To ludzie jak co wieczór przeglądali się w gwiazdach                                                                                                                                  
I wyczekiwali wschodzącego Boga                                                                                                                                                  
Noc śpiewała psalm nowy                                                                                                                                                                          
I zasłuchani ludzie pogubili się w swoich marzeniach                                                                                                                  
Pierwszy krok Boga był w stronę prostoty                                                                                                                                              
Krok pewny jak krok serca w radości                                                                                                                                          
Potem było złoto kadzidło i mirra                                                                                                                                              
Potem był Krzyż                                                                                                                                                                                                                                                        
Ale pierwszy był krok w stronę PROSTOTY                                                                                                                                                       
KROK BOGA...” 
Zdumiewasz mnie, Boże i zachwycasz swoim „pomysłem” na moje istnienie… Teraz, 
gdy pochylam się nad Tajemnicą Twojego przyjścia..., gdy ani pojąć, ani zrozumieć, 
ani wytłumaczyć nie potrafię nic a nic - dlaczego właśnie tak, w taki sposób, tak po 
prostu przybywasz do mnie i do każdego człowieka..., teraz jawisz mi się PROSTY 
jak linia Miłości przebiegająca Serca do Serca… (cdn.)                             /K.B./ 
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Z  NAUCZANIA OJCA  ŚWIĘTEGO…       
 św.  Jan Paweł II w Encyklice  -  „UT UNUM SINT” -  o działalności ekumenicznej naucza: 

Dekret o ekumenizmie stwierdza, że: „przez sprawowanie Eucharystii Pańskiej           
w tych Kościołach buduje się i rozrasta Kościół Boży”, i dodaje, iż w konsekwencji 
„Kościoły te mimo odłączenia posiadają prawdziwe sakramenty, szczególnie zaś, na 
mocy sukcesji apostolskiej, kapłaństwo i Eucharystię, dzięki którym są dotąd z nami 
złączone najściślejszym węzłem”. 

Na początku trzeba tu ze szczególną wdzięcznością dla Bożej Opatrzności 
stwierdzić, że w ciągu stuleci więź z Kościołem Wschodu umocniła się 
w okresie Soboru Watykańskiego II. Obserwatorzy ze strony tych        
Kościołów i Wspólnot kościelnych Zachodu, wyrazili publicznie - w momencie 
jakże uroczystym dla Kościoła Katolickiego - wspólną wolę dążenia do 
jedności. Sobór ze swej strony spojrzał  bezstronnie i z głęboką miłością na 
Kościoły Wschodu, zwracając uwagę na ich eklezjalny charakter              
i na obiektywne więzi, jakie łączą je z Kościołem Katolickim.  

„POSŁANI  W POKOJU  CHRYSTUSA…”   
Niedziela - świętem eucharystycznym i rodzinnym…   
Tradycja zachowuje wspomnienie wciąż aktualnego pouczenia: „Przyjść wcześnie do 
kościoła, aby zbliżyć się do Pana i wyznać swoje grzechy, wzbudzić żal w modlitwie. 
Uczestniczyć w świętej Boskiej liturgii, zakończyć modlitwę, nigdy nie wychodzić 
przed rozesłaniem... Często mówiliśmy: „Ten dzień jest wam dany na modlitwę       
odpoczynek. Jest dniem, który Pan uczynił. Radujmy się w nim i weselmy.” (KKK 2178). 
Parafia jest określoną wspólnotą wiernych, utworzoną na sposób stały w Kościele 
partykularnym, nad którą troskę pasterską, pod władzą biskupa diecezjalnego, powierza się 
proboszczowi jako jej własnemu pasterzowi. Jest ona miejscem, gdzie wierni mogą 
się zgromadzić na niedzielną celebrację Eucharystii. Parafia wprowadza lud         
chrześcijański do uczestnictwa w życiu liturgicznym i gromadzi go podczas celebracji; 
głosi zbawczą naukę Chrystusa; praktykuje miłość Boga w dobrych i braterskich 
uczynkach: „Nie możesz modlić się  w domu tak jak w kościele, gdzie jest wielka     
rzesza i gdzie wołanie do Boga unosi się z jednego tylko serca. Jest w tym jeszcze 
coś więcej: zjednoczenie umysłów, zgodność dusz, więź miłości, modlitwy               
kapłanów” (św. Jan Chryzostom)... Eucharystia uzasadnia i potwierdza całe działanie 
chrześcijańskie. Dlatego wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w dni 
nakazane, chyba że są usprawiedliwieni z ważnego powodu lub otrzymali dyspensę 
od ich własnego pasterza. Ci, którzy dobrowolnie zaniedbują ten obowiązek,            
popełniają grzech  ciężki.                                          /Ks. Jan Orzeszyna/ 

MYŚLI  WIERSZEM  PISANE…  

z okazji  II Niedzieli Słowa Bożego - ustanowionej w 2020 roku przez Papieża 
Franciszka.   
 

Biblio, Ojczyzno moja...                                                                                                                                                                                     
Mówiąca do mnie głosem napomnienia,                                                                                                                                                          
I głosem nagany,                                                                                                                                                                                                 
I głosem gniewu,                                                                                                                                                                                           
I głosem kary...,                                                                                                                                                                                                
I głosem przestrogi,                                                                                                                                                                                                     
I głosem sumienia... 
Jeżeli jednak nie nauczyłem się żyć,                                                                                                                                                              
Jeżeli nie nauczyłem się myśleć,                                                                                                                                                               
Jeżeli nie nauczyłem się prawdy,                                                                                                                                                            
Jeżeli nie nauczyłem się prosić o odpuszczenie grzechów,                                                                                                                                                                 
Jeżeli nie nauczyłem się kochać,                                                                                                                                                           
Jeżeli nie nauczyłem się mądrości,                                                                                                                                                     
Jeżeli nie nauczyłem się przebaczać,                                                                                                                                                                
Jeżeli nie nauczyłem się pokory,                                                                                                                                                                              
Jeżeli nie nauczyłem się modlić,                                                                                                                                                                              
Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina... 
A ja siedzę nad Tobą,                                                                                                                                                                                     
Biblio,                                                                                                                                                                                                                           
I uczę się śmierci. 
Może tego jednego się nauczę.                                      /Roman Brandstaetter/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


