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Serce   Sercu 

Biuletyn informacyjny Parafii  

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach  

IV NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

NR 413    30. I. 2022 r.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
 NIEDZIELA - 30 STYCZNIA 2022 roku 

 1. Dzisiaj przypada 69. Światowy Dzień Trędowatych - otoczmy modlitwą chorych, 
ludzi dobrej woli i misjonarzy pracujących z chorymi.   
 2. W poniedziałek Wspomnienie św. Jana Bosko. 
 3. We wtorek o godz.19.00 spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii 
Świętej.   
 4. W środę - 2 lutego - Święto Ofiarowana Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej) 
obrzęd poświęcenia świec w czasie każdej Mszy Świętej - taca tego dnia przeznaczona na 
fundusz zakonu kontemplacyjnego Sióstr Karmelitanek Bosych w Ełku. Jest to również         
26. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.  

 Po Mszy Świętej o godz. 18.00, w Sali na plebanii spotkanie Rycerzy Kolumba. 
 5. W tym tygodniu I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
 ● W I piątek miesiąca po Mszy Świętej o godz. 18.00 Adoracja - Godzina Getsemani. 
 ● Nabożeństwo I sobotnie po Mszy Świętej o godz. 18.00 
 6. W czwartek Wspomnienie św. Błażeja - za jego wstawiennictwem prosimy Boga            
o zdrowie gardła i o łaskę dobrego korzystania z daru mowy. Po Mszy Świętej możliwość 
błogosławieństwa św. Błażeja. 

 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. 

  7. W piątek po Mszy Świętej o godz. 15.30 zapraszamy na spotkanie Matek          
w Modlitwie - sala na plebanii.  
  8. W sobotę Wspomnienie św. Agaty - błogosławieństwo chleba i wody ku czci Świętej. 

 9. Zakończyły się Msze Święte za Mieszkańców, w ramach kolędy. Osoby, które 
chciałyby, aby kapłan osobiście odwiedził rodzinę, proszę o zgłoszenie tego faktu      
w kancelarii lub w zakrystii po każdej Mszy Świętej. Z racji ferii zimowych, kolęda na 
zaproszenie, rozpocznie się po ich zakończeniu a 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.  
 10. 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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Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: 
«Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście». A wszyscy przyświadczali Mu     
i dziwili się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: «Czy nie jest to 
syn Józefa?» 
Wtedy rzekł do nich: «Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz samego    
siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy,      
w Kafarnaum». 
I dodał: «Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w swojej 
ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, 
kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki 
głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do 
owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka 
Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman». 
Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z miejsc, 
wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było 
ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się. 

OTO   SŁOWO   PAŃSKIE 

PRZESŁANIE   EWANGELICZNE   

 
 
 

Najtrudniej być apostołem  
we własnej rodzinie. 

Ks. Proboszcz 

ZAPAMIĘTAJ… ! …NIE ZAPOMNIJ! 
 Papieskie Intencje Modlitewne - luty’ 2022   
Módlmy się za siostry zakonne i kobiety konsekrowane, z wdzięcznością za ich misję 
i odwagę, aby nadal poszukiwały nowych odpowiedzi na wyzwania naszych czasów. 
 2 lutego br. - 26.Dzień Życia Konsekrowanego - poświęcony jest za osoby, 
które oddały swoje życie na służbę Bogu i ludziom w zakonach, zgromadzeniach         
i instytutach świeckich. Dziękujmy za wszystkie dotychczasowe powołania i prośmy     
o nowe, liczne i święte powołania do służby w Kościele.  
 5 lutego 1996 r. zmarł Sługa Boży Ks. prał. Kazimierz Hamerszmit - wieloletni 
proboszcz parafii pw. Aleksandra w Suwałkach. Dziękujmy za dar Jego życia, módlmy 
się o rychłą Jego  beatyfikację i prośmy o Dar Wieczności dla Niego.          /opr. K.B./ 



„JESTEŚ W OGNIACH ŚWIĘTYCH… IDŹ I ŚWIEĆ…” 
Przesłanie T. Lenartowicza zawładnęło moim sercem tak bardzo, że w ostatnim czasie 
„towarzyszyło” mi niemalże wszędzie… Aż dziwne, że dopiero teraz - po tylu latach 
życia w Zgromadzeniu SS. Dominikanek - dotarło do mnie, że rzeczywiście od       
początku, czyli już od Chrztu Świętego, Bierzmowania, a przede wszystkim od mojego 
świadomego „TAK” poprzez śluby wieczyste - jestem w „Ogniach Świętych” samego 
Ducha  Świętego...!  
Wiele razy doświadczałam tego niesamowitego „porywu”, który stawał się niemalże 
codziennie imperatywem: Trzeba „PŁONĄĆ, żeby ZAPALAĆ!”, a więc: „IDŹ I ŚWIEĆ”... 
I oto nie tak dawno uczestniczyłam we Mszy Świętej „ślubnej”… Piękni nowożeńcy, 
wzruszeni rodzice, rodzina (ja, jako ciocia panny młodej), grono przyjaciół - trwaliśmy 
w atmosferze radosnego ślubowania młodej pary… Jest w naszej parafii piękny           
i wymowny zwyczaj, że na początku ceremonii ślubu - rodzice nowożeńców zapalają 
od Paschału dwie świece specjalnie umieszczone przy ołtarzu. Jest to znak, że 
Światło Chrystusa - w znaku świecy zapalonej  przy Chrzcie, ich dzieci - przetrwało 
do tego czasu… I tak było tym razem. Młodzi udzielili sobie ślubu, a kapłan pobłogosławił 
ich Miłości… Przed modlitwą „Ojcze nasz” Nowożeńcy zapalili własne świece od    
płomieni świec swoich rodziców i przenieśli  te płomienie do jednej świecy         
umieszczonej  na ołtarzu, zapalając ją wspólnie. Wówczas Kapłan oznajmił, że od tej 
pory ta jedna świeca zawiera oba płomienie RAZEM.I nie ma już podziału; nie można 
mówić, że więcej jest płomienia żony, czy męża. Ta ich świeca pali się już jednym 
płomieniem, bo oni są już jedno...! 
Właśnie w tym momencie, kiedy kapłan oznajmiał młodej parze o tej wspaniałej           
i wymownej jedności - także w znaku owego płomienia, gdy życzył im, aby bardzo 
często tę świecę zapalali, aby jej nie oszczędzali i nie pozwolili, aby „kopciła”, lecz 
paliła się jasnym płomieniem miłości - uświadomiłam sobie dzień moich zaślubin        
z Chrystusem i… doznałam swoistego „olśnienia”, że wtedy, gdy przez śluby          
posłuszeństwa, czystości i ubóstwa zawierałam ten jeden jedyny niepowtarzalny 
„związek” z Chrystusem, że wtedy dołączyłam swój maleńki płomień do Płomienia 
Światła Chrystusowego i..., że wtedy zaczęłam płonąć Chrystusowym Płomieniem, 
który nigdy nie „kopci”, nigdy nie pełga i nigdy nie zgaśnie. Zrozumiałam w tym       
momencie, że mój płomyk zjednoczony z Płomieniem Chrystusa nie jest w stanie 
„przeszkodzić” ani umniejszyć Bożego Światła, które dane mi jest nieść innym…        
„Jesteś w Ogniach Świętych” - pomyślałam ze wzruszeniem i nową nadzieją…        
Jestem w „Ogniach Świętych” - powtórzyłam całym sercem w czasie Komunii Św., 
przyjmując Pana Jezusa… Jestem w „Ogniach Świętych”, bo mam możliwość Płonąć 
Jednym Światłem z Chrystusem!  
Umocniona tą - jakby nową wiedzą i wdzięczna za ów Dar niewypowiedziany - 
mam tę pewność i ufne przekonanie, że muszę na nowo, żarliwie, z Wiarą,      
Nadzieją i Miłością PŁONĄĆ, aby ZAPALAĆ… i już zawsze odważnie… IŚĆ          
I ŚWIECIĆ… teraz i nadal i… aż do bezgranic wieczności…!!! 
                                                                                           /S. Anna - dominikanka/ 

Kontakty: inst.dom@op.pl  kostmat@op.pl      www.orlen.dominikanie.pl 
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…PILNE!…WAŻNE!…KONIECZNE!…    
Wraz ze Św. Janem Pawłem II - MÓDLMY SIĘ O POKÓJ…  
Dobry Ojcze, nakazałeś ludziom, by czynili sobie ziemię poddaną, aby żyli      
spokojnie, bezpiecznie, w miłości. A jak często zapominam o tym, że przykazania 
mnie nie ograniczają, ale są dla mnie wielkim dobrem… Za wstawiennictwem 
św. Jana Pawła II, papieża pokoju i pojednania, proszę Cię, Ojcze, o dar pokoju. 
Proszę o pokój w moim sercu, o pokój w mojej rodzinie, w mojej Ojczyźnie, na 
całym świecie. Nie pozwól, abym kiedykolwiek sprzeciwił się Twoim planom.       
I proszę o dar wiary dla rządzących, by i oni nie sprzeciwiali się Tobie. Amen. 

MYŚLI  WIERSZEM  PISANE…  
 

„W bezsłonecznej, bezgwiezdnej mojej wierze                                                                                                                                
i w bezdusznej, bezkształtnej nadziei                                                                                                                                            
kocham fakt, że do Ciebie należę                                                                                                                                                               
i że ze mną swym szczęściem się dzielisz. 
Chcę się Ciebie nauczyć na pamięć                                                                                                                                                              
przypatrując się Twemu Krzyżowi                                                                                                                                                     
by na każde o Tobie pytanie                                                                                                                                                       
zawsze podać poprawną odpowiedź.                                                                                                                                   
Usensownisz moją wiarę daremną                                                                                                                                             
dodasz wzrostu nadziei skarlałej                                                                                                                                              
wzniecisz światło, bo w sercu mam ciemno                                                                                                                  
przebudujesz me życie niedbałe” 

   Z  SERCA  DO SERCA…  
Opowiedz mi o sobie, od początku, Boże… (c.d.)  
…Zdumiewasz mnie, Boże i zachwycasz… I nie przeszkadza mi w tej chwili mój 
mózg na amen wbity w codzienne problemy, ani moje ciało zaplątane w klęcznik    
bezradności, ani moje serce, które jest za nerwowe, aby Cię pomieścić… Nie        
przeszkadza mi nawet moja praca, która nie zawsze jest przyjazna…  
Teraz cały czas, który przeminął, i ten który jest, i ten który nadchodzi wypełnił się 
Tobą, Boże Prosty jak Miłość… Zanurzam  w Tobie moją młodość rozchwianą              
i pogubioną..., zanurzam w tę Prostotę, która nie oszukuje, nie manipuluje, nie karmi 
złudzeniami, nie przeraża, nie opiniuje, nie zawodzi… Zanurzam siebie..., wsłuchując 
się całą sobą w tę opowieść o Tobie, opowieść od początku do… końca. 
Nie dane mi było wiedzieć, że wiedzą o Tobie, Boże, może być aż tak zwyczajna..., 
że Twoja opowieść zaprowadzi mnie - do mnie, do mojej izdebki serca, w której      
wystarczy odryglować drzwi, wpuścić Twoje Światło… i odnaleźć Ciebie - we mnie… 
Spotkać Ciebie w moim domu i być z Tobą, i wsłuchiwać się w Twoją opowieść           
o Tobie… A następnie przyklęknąć u Twoich stóp… położyć ciężką od życia głowę na 
Twoich Boskich kolanach… i po prostu BYĆ… ISTNIEĆ CICHO i BEZ PYTAŃ…  
Już teraz wiem, że wiedzę o Tobie pragnę zdobywać od Ciebie…                                                                                                    
Już teraz wiem, że poznawanie Ciebie, Boże, musi dokonywać się przez Twoją Obecność...                                                  
Już teraz wiem, że w tej Obecności ma być więcej Ciebie niż mnie...                                                                                                                                                                            
Już teraz wiem, że nie jesteś ani za trudny, ani za skomplikowany, byleby moja obecność 
przy Tobie w moim sercu była prosta i cicha... 
Dlatego powtarzam całym swym istnieniem i proszę cała swą nadzieją:                                                                             
„Opowiedz mi o sobie, od początku, Boże…”                                              /K.B./ 

…SYNOD…SYNOD…SYNOD…  
Pytania, odpowiedzi, refleksje i wnioski… to nasze wspólne zadania synodalne,     
które są możliwością każdego katolika…, aby wziąć odpowiedzialność nawzajem za 
siebie i za Kościół Chrystusowy…  

• Czy Kościół w sposób odpowiedni zabiera głos w przestrzeni medialnej? 
• Jak Kościół powinien zabierać głos w mediach? 
• Jak apostołować, aby głos świeckich był w Kościele wysłuchany? 
                                                           /parafialny koordynator ds. synodalnych/ 

mailto:kostmat@op.pl

