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Serce   Sercu 

Biuletyn informacyjny Parafii  

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach  

V NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

NR 414    6. II. 2022 r.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  

 NIEDZIELA - 6 LUTEGO 2022 roku 
 

 1. We wtorek - 8 lutego o godz. 19.00 spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do 

I Komunii Świętej. 

 2. W czwartek Wspomnienie św. Scholastyki  

 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. 

 Po Mszy Świętej o godz. 18.00 spotkanie z kandydatami do Bierzmowania. 

 3. W piątek 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. 

 W piątek Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes oraz Światowy Dzień 

Chorego. W naszej parafii Msza Święta z Sakramentem namaszczenia chorych        

i błogosławieństwem z Lourdes, odbędzie się o godz. 12.00, 15.30 i 18.00.  

 4. W następną niedzielę zebrana taca przeznaczona będzie na Wyższe Seminarium 

Duchowne w Ełku 

 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 
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Ewangelia  
według świętego Łukasza 
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Pewnego razu - gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał 
nad jeziorem Genezaret - zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś wyszli      
z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił 
go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. 
Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów!»    
A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz 
na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, 
że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej łodzi, żeby     
im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały. 
Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Wyjdź ode mnie, Panie, bo 
jestem człowiekiem grzesznym». I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy            
w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana, synów 
Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. 
A Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». I wciągnąwszy 
łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim. 

OTO   SŁOWO   PAŃSKIE 

PRZESŁANIE   EWANGELICZNE   

 
 
 

„Wypłyń na głębię” -  
to zawsze przynosi efekt. 

Ks. Proboszcz 

RODZINA ZJEDNOCZONA NA MODLITWIE - 2022                                                                                                                        
Posłani w pokoju Chrystusa…                                                                                                                                                                         
Luty’ 2022 - Rodzina miejscem przekazywania wiary… (Mk 10,13-16) 
 Jezus przywołując dzieci, zachęca także dorosłych, aby uczyli się od dzieci jak 

budować swoje relacje z Bogiem... 
 Pan Bóg oczekuje od ludzi wiary, która będzie ufnością i spontanicznym szukaniem 

Ojca Niebieskiego... 
 Trudno wierzyć dzieciom w Boga, którego nazywamy Ojcem, gdy rodzony ojciec 

żyje  w innym miejscu, albo jest zajęty zarabianiem pieniędzy i nie ma czasu na 
przytulenie własnego dziecka... 

                                     …SYNOD…SYNOD…SYNOD…  
Synodalność służy misji Kościoła, do udziału w której powołani są wszyscy jego 
członkowie... 
 Skoro wszyscy jesteśmy uczniami - misjonarzami, to w jaki sposób każdy 
ochrzczony jest powołany do bycia czynnym uczestnikiem misji? 
 W jaki sposób wspólnota wspiera swoich członków zaangażowanych w służbę na 
rzecz społeczeństwa (zaangażowanie społeczne, polityczne, w badania naukowe        
i nauczanie, promowanie sprawiedliwości społecznej, ochrona praw człowieka             
i troska o wspólny dom itp.) 
  Jak pomaga im żyć tymi zaangażowaniami w logice misyjnej? 
                                                       /parafialny koordynator ds. synodalnych/ 
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Chorzy niejako „prowokują” miłosierdzie. Przez swoją modlitwę i ofiarę 
nie tylko wypraszają miłosierdzie, ale stanowią „przestrzeń miłosierdzia 
czy lepiej „otwierają przestrzeń” dla miłosierdzia. Swoją chorobą i cierpieniem 
wzywają do czynów miłosierdzia i stwarzają możliwość ich podejmowania. 
Miałem zwyczaj powierzać chorym sprawy Kościoła i zawsze przynosiło 
to dobry skutek… Pamiętajcie zawsze, że cierpienie nigdy nie jest   
daremne ani bezużyteczne. Przeciwnie, właśnie w momencie, kiedy  

uderza w wasze życie, ograniczając w jego ludzkiej afirmacji, jeśli jest tylko podniesione 
do nadnaturalnych wymiarów, może to życie jednocześnie wysublimować i uratować 
dla wyższego przeznaczenia wychodzącego poza próg sytuacji osobistej i obejmującego 
całe społeczeństwo tak spragnione kogoś, kto potrafiłby cierpieć i ofiarować się za 
jego zbawienie... 

Z  NAUCZANIA OJCA  ŚWIĘTEGO…       
 św. Jan Paweł II  tak zwracał się do chorych…  

!!!… Wyjątkowe…!!!… PRZESŁANIE…!!! 
 

…Żeby sobie uświadomić, że naprawdę we wszystkim zależymy od Boga i jeżeli 
jest taki moment w naszym  życiu, kiedy przychodzą różnego rodzaju              
wątpliwości, to powinniśmy pamiętać o słowach z Pisma Świętego, że nawet 
nasze włosy  są na głowie policzone. Skoro Pan Bóg wszystko o nas wie, to 
również nic w naszym życiu takiego się nie wydarzy, co by było bez Jego       
wiedzy, a co by nie  dobre i konieczne…                     
                      /Ks. Proboszcz/ 

POMÓDLMY  SIĘ  WSPÓLNIE…                                                                                                                                                                 
Litanią o pocieszenie dla chorych…  
Kiedy dokucza ból i udręka…                                      
Panie, bądź blisko i daj pocieszenie…                                                                                                                                                                                                             
Kiedy powrót do zdrowia jest bardzo powolny…                                                                                                                                     
Kiedy terapia  budzi lęk i przerażenie…                                                                                                                                                          
Kiedy trudno porzucić ustalone plany…                                                                                                                                                                
Kiedy rośnie poczucie wyobcowania…                                                                                                                                              
Kiedy narasta fizyczne  i psychiczne zmęczenie…                                                                                                                                     
Kiedy powiększa się niepokój i osamotnienie…                                                                                                                                             
Kiedy strach nie pozwala myśleć o przyszłości…                                                                                                                                       
Kiedy choroba odbiera godność…                                                                                                                                                           
Kiedy budzi się złość i pretensje do wszystkich…                                                                                                                                                               
Kiedy mylimy chorobę z karą…                                                                                                                                                                  
Kiedy ci, których kochamy są za daleko…                                                                                                                                                                       
Kiedy brak już nadziei co do  przyszłości…                                                                                                                                              
Kiedy trudno jest zasnąć…                                                                                                                                                                     
Kiedy nikt nas nie rozumie…                                                                                                                                                                    
Kiedy trudno znaleźć siły do dalszej walki…                                                                                                                                       
Kiedy trudno się modlić…                                                                                                                                                                         
Kiedy zbliża się śmierć…  
Módlmy się: Najłaskawszy Ojcze, Twój umiłowany Syna okazywał szczególne 
współczucie i czułość wobec złożonych chorobą i uzdrawiał chorych. Stawiamy 
przed Tobą wszystkich chorych i potrzebujących Twej uzdrawiającej łaski. Niech    
miłość i miłosierdzie Boskiego Lekarza podniesie na duchu wszystkich, którzy cierpią 
z powodu choroby i przywróci im zdrowie i pokój serca. Przez Jezusa Chrystusa, 
Pana naszego. Amen.                                                       /O. Peter John Cameron/ 

   Z  SERCA  DO SERCA…  
W połowie lutego, w dniu wspomnienia NMP z Lourdes - dokładnie 11 lutego każdego 
roku - już od 30 lat z ustanowienia św. Jana Pawła II - obchodzimy Światowy Dzień 
Chorego. Nie sposób w tym miejscu pominąć tak wymowne i ważne świadectwo 
tych, którzy są po prostu najbliżej nas… Pozwólmy zatem na przybliżenie świadectwa 
związanego z wiarą w chorobie i cierpieniu - Ks. Jaremy Sykulskiego, naszego 
Proboszcza. Dokładnie rok temu Ks. Jarema podzielił się swoim doświadczeniem 
choroby w Martyrii  2/2021. 
„Nie jest tajemnicą, że od 16 lat zmagam się z chorobą nowotworową, która 
czterokrotnie wracała. Bardzo ważną rzeczą jest, aby przyjąć taką podstawową 
prawdę, że diagnoza to nie wyrok. Diagnoza pozwala czasami przewartościować 
swoje życie, myślenie, priorytety, weryfikują się także przyjaźnie. To jest         
doświadczenie, że CHOROBA MOŻE BYĆ TEŻ ŁASKĄ. I do momentu, gdy nie 
odkryjemy w chorobie ŁASKI, będziemy mieć pretensje do Pana Boga: dlaczego 
ja? Przyjmując chorobę jako łaskę, możemy odkryć wiele w niej dobra, że           
w jakiś nowy sposób Bóg nam chce coś najważniejszego i to potrzebnego  
nam , powiedzieć. Może też, żebyśmy nie popełniali w swoim życiu więcej       
błędów… Na pewno nie warto patrzeć na chorobę, jak na jakąś karę, ale na    
dopust Boży, który też często wynika z konsekwencji naszego życia… Jednak 
na chorobę trzeba też patrzeć jak na taką szczególną obecność i troskę Pana 
Boga o nasze życie… Osobiście nigdy nie miałem takiego momentu, żeby zwątpić, 
że to Pan Bóg nad tym wszystkim czuwa… Kiedy trafiłem do szpitala, nie miałem 
świadomości, że mój stan jest aż tak bardzo ciężki… Dopiero później               
dowiedziałem się, że lekarze obawiali się, że już mnie z tego nie wyprowadzą. 
Ale ja osobiście nigdy nie miałem takiego momentu, żeby zwątpić, że to Pan 
Bóg nad tym wszystkim czuwa. Tego dnia w czytaniach liturgii Mszy św. był 
fragment z Księgi Proroka Izajasza: „Ja twój Bóg, ująłem cię za prawicę,          
mówiąc ci: Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą. Nie bój się, robaczku Jakubie 
nieboraku”. Było to Słowo, które Bóg skierował do mnie, którego się uchwyciłem. 
Skoro Bóg chce o mnie w jakiś sposób zawalczyć, tak przynajmniej to             
interpretowałem i tak to interpretuję do dzisiaj, to przyjąłem, że potrzebny mi 
jest ten czas..., czas takiego dotknięcia i przejścia przez zagrożenie życia, żeby 
jeszcze bardziej z Panem Bogiem się związać...” 
(Na pewno warto powrócić do pełnej lektury wypowiedzi Ks. Jaremy na łamach       
miesięcznika Martyrii sprzed roku, aby przereflektować także nasze doświadczenia     
w chorobie własnej, czy też najbliższych...) 
Warto też w tym czasie ...podziękować za Łaskę Choroby… i prosić z pokorą, aby 
także tej łaski nie zmarnować!                                                                       /K.B./ 

SMS od Św. Siostry Faustyny…  
 Bóg najhojniej obsypuje duszę łaskami, ale duszę posłuszną…  

 Strzeżmy się dorzucać cierpień innym, bo to się nie podoba Bogu…  

 O Panie mój, rozpal miłość moją ku Tobie, aby wśród burz, cierpień i doświadczeń nie 
ustał duch mój. Widzisz, jak słabą jestem. Miłość wszystko może. 


