OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA - 13 LUTEGO 2022 roku

Biuletyn informacyjny Parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach

1. Dzisiejsza taca przeznaczona będzie na Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku.
2. W poniedziałek Święto św. Cyryla mnicha i Metodego, Patronów Europy.
3. Jak w każdy 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.
4. W piątek po Mszy Świętej o godz. 15.30 zapraszamy na spotkanie Matek
w Modlitwie - sala na plebanii.
 W piątek po Mszy Świętej o godz. 18.00 zapraszamy na kolejne Rozważania pod
Kopułą.
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
6. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suwałkach informuje, że prowadzi
nabór do klasy pierwszej, drugiej, czwartej, piątej i siódmej na nowy rok szkolny
2022/2023. Szkoła zapewnia wysoki poziom nauczania oraz wychowanie respektujące
chrześcijański system wartości. Bliższe informacje można uzyskać w sekretariacie
przy ul. Kościuszki 47 b w Suwałkach, telefon 87 565 09 38.
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/K.B./

Z MIŁOŚCIĄ… o …MIŁOŚCI…


KOCHAĆ… znaczy czynić dobro…



KOCHAĆ… trzeba bliźniego, ale mu pobłażać się nie godzi…



KOCHAĆ… to mieć serce bezinteresowne zawsze i wszędzie…
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Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; był tam liczny tłum
Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich
okolic Tyru i Sydonu.
On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:
«Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.
Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.
Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród
siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię
jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda
w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.
Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.
Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie.
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.
Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich
czynili fałszywym prorokom».
OTO SŁOWO PAŃSKIE

Nie tylko dla zakochanych…
Nie szukaj drogi na skróty…
nie ma takiej drogi ani do Nieba
ani do drugiego człowieka
musisz przejść
przez całą MIŁOŚĆ…!

13. II. 2022 r.

PRZESŁANIE

EWANGELICZNE

Co wolelibyście usłyszeć od Jezusa?
„Błogosławieni” czy „Biada”?
Wybór jest po naszej stronie.

Ku przestrodze…
Wiedz, że po mroku zawsze blask nastanie,
Wierz w to niezłomnie, że światła zapłoną.
W świecie jest zawsze ogień i spalanie,
I dym jest zawsze płomieni zasłoną.
/Aforyzmy - Aliszer Nawoi/

Ks. Proboszcz
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Z SERCA DO SERCA…

Z NAUCZANIA WIELKIEGO PRYMASA TYSIĄCLECIA…

Od dłuższego czasu uświadamiam sobie, że nasz Ks. Proboszcz, w swoim niemalże
codziennym głoszeniu ewangelicznym, szczególną uwagę przywiązuje do: Słowa
Bożego, Eucharystii oraz Sakramentu Pojednania i Pokuty. Oczywiście w Jego
duszpasterskim działaniu jest wszystko ważne, co jest Chrystusowe, ale jakoś tak według mnie - to są priorytety w kapłańskiej posłudze Ks. Proboszcza. Piszę o tym,
bo niedawno dane mi było zatrzymać się nad przesłaniem Zacnego Papieża Seniora
- Benedykta XVI, który wyraźnie zaznacza, że trzeba nam się „Otwierać na Słowo
Boże - słuchać i Nim żyć… Czytanie słowa Bożego - zaznacza Papież - wspomaga
nas na drodze pokuty i nawrócenia… Nigdy nie powinniśmy zapomnieć, że
podstawą wszelkiej autentycznej i żywej duchowości chrześcijańskiej jest
słowo Boże, głoszone, przyjęte, celebrowane i rozważane w Kościele. Pierwszą
i najbardziej istotną rzeczą jest słuchające serce - żeby panował Bóg, a nie my.
Królestwo Boże przychodzi poprzez słuchające serce, To jest jego droga. I o to
ciągle musimy prosić”.
Na pewno trzeba i można dać się zafascynować pięknem Słowa Bożego. Ilekroć
słyszę już na początku homilii słowa Ks. Proboszcza: „dzisiejsza liturgia podaje nam
piękne Słowo Boże” - to doznaję owego porywu, który sprawia, że serca nasze
zaczynają pałać, a oczy umysłu uwalniane są z uwięzi... Trzeba nam zatem jeszcze
bardziej uwrażliwiać się na Boże Słowo, bo… jak zauważa św. Jan Vianney: „Słowo
Boże ożywia w sercu wiarę, budzi miłość Boga i bliźniego, wzmacnia nadzieję,
poucza o dobroci Bożej, a także wskazuje na cel ostateczny.”
Jakie to cudowne, że… mamy codzienną możliwość słuchać, usłyszeć i… usłuchać
Słowa Bożego…
/ K.B./

Jakże trzeba mieć szeroko otwarte oczy na te „boleści śmierci” w całym
Kościele! Więcej - w całym świecie! Wszystko się o mnie ociera, a ja
niczego nie dostrzegam i sam sobie mówię: „Ego solus sanctus!”
Chrystus zrobił wielką przyjemność gapiom, gdy zasiadł na uczcie
u publikana, nie mówiąc nikomu, że przyjdzie tam Magda z Magdali…
Choć człowiek przystosował się do pewnej kategorii ludzi, musi
i „tamtych” zobaczyć i dostrzec. Kościół okrywa się fioletem, aby nam
było raźniej, abyśmy weszli w ducha pokuty za siebie i za innych - za „tamtych”…
Wtedy może lepiej zauważymy niedolę niejednego człowieka.
Jakże różnorodny jest Kościół, ten „Kościół pszenicy i kąkola!” Jak rozmaite ma dzieci!
A my musimy uczyć się dostrzegać wszystkich i dla wszystkich mieć odpowiedni
język. Musimy umieć dogadać się z każdym człowiekiem, każdym się zająć i każdemu
pomóc.

POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…
ze św. Janem od Krzyża… o wyjście z duchowych ciemności…
Duchu Święty, Jasności Ojca i Syna, spraw, mocą Twojego Tchnienia, abym mógł
przechodzić z mroku smutku i zwątpienia do blasku bycia blisko Ciebie. Proszę Cię
o to poprzez wstawiennictwo Twojego sługi, św. Jana od Krzyża Amen.
 Panie, w chwilach tragicznego smutku, proszę Cię, pochylaj się nade mną
i rozpalaj płomieniem miłości, która spopieli to, co we mnie jest brakiem otwartości
na Twoje działanie. Amen.
 Panie, jesteś z nami nawet wtedy, gdy czujemy Twoją nieobecność. Powierzamy
Ci naszą wędrówkę wśród ciemności. Uciszeni i otuleni szatą nadziei na szczęście
zawierzamy Tobie siebie samych: Totus Tuus! Amen.
 Panie, prowadzący nas do Siebie poprzez ciemność. Zechciej okazać nam swoją
niepojętą miłość, dzięki której będziemy czuli jak bardzo zależy Ci na nas.
To poczucie jest nam potrzebne, gdy kroczymy ciemną ścieżką smutku. Amen.
/opr. K.B. na podstawie „Z głębokości nocy ku jasności dnia” - o. Barłomiej Kucharski OCD/

REFLEKSJE… ZAMYŚLENIA… WNIOSKI…
Chodzi o to, ażeby przez ciebie twemu bliźniemu było dobrze:
żeby przy tobie odnalazł samego siebie; gdy złamany - wyprostował się,
gdy zgaszony - wybuchnął płomieniem, gdy stulony - zakwitnął.
Ażeby przy tobie stawał się pełnym człowiekiem.
Najłatwiej zbyć potrzebującego jałmużną uśmiechu, dobrego słowa czy rzeczy.
- Ale to nie jest dobroć - Najwyżej tobie tylko tak się wydaje.
/Ks. M.M./

SMS od Św. Siostry Faustyny…

MYŚLI WIERSZEM PISANE…
Dziękuję Ci za miłość prędką bez namysłu
za to że nie jest cały człowiek pojedynczy
za oczy nagle bliskie i niebezimienne
za głos niedawno obcy a teraz znajomy
za to że nie ma czasu by pisać list krótki
więc dlatego się pisze same listy długie
choć pisanie jest po to by szkodzić piszącym
a miłość wciąż niezręcznym mijaniem się ludzi
że nie można Cię zabić w obronie człowieka
Dziękuję Ci za tyle bólu żeby sprawdzać siebie
za wszystko co nieważne najważniejsze
za pytania tak wielkie że już nieruchome

 Treścią cnót jest wola Boża, kto wiernie pełni wolę Bożą, ten się ćwiczy we
wszystkich cnotach...
 Poznałam, że woli Bożej noc się nie oprze ani umorzy...
 Wielką mam cześć do świętego Michała Archanioła, on nie miał przykładu w pełnieniu
woli Bożej, a jednak spełnił wiernie życzenia Boże…

…SYNOD…SYNOD…SYNOD…

/Ks. Jan Twardowski/
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Zabieranie głosu… Wszyscy są zaproszeni do mówienia z odwagą i parezją, to
znaczy łącząc wolność, prawdę i miłość. W jaki sposób promujemy wolny i autentyczny
styl komunikacji wewnątrz wspólnoty i jej organów, bez dwulicowości i oportunizmu?
Spróbuj pomyśleć i pamiętaj: Milczenie nie zawsze jest najlepszą odpowiedzią...
Czasem trzeba zabrać głos!
/parafialny koordynator ds. synodalnych/

