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 1. We wtorek Święto Katedry Świętego Piotra Apostoła.  
 jak każdego 22 dnia miesiąca o godz. 18.00 Msza Święta za wstawiennictwem         

Św. Rity o pomoc duchową rodzinom, które przeżywają boleść po dziecku utraconym     
i zmarłym przed  narodzeniem.  

 We wtorek o godz. 19.00 - spotkanie dzieci I komunijnych.  
 2. W środę Wspomnienie Świętego Polikarpa - biskupa i męczennika.   
 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 sobotę Noc Walki o błogosławieństwo dla Polski - od godz. 21.00 do 3.00. 
 5. W następną niedzielę Spotkanie członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej 
w sali na plebanii po Koronce do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00. 
 6. 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 
 7. 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. 
 8. Składam podziękowanie za ofiary złożone - w różnej formie - w minionym          
tygodniu, na potrzeby Parafii. Za ten dar serca Serdeczne Bóg zapłać.  
 Nr konta 89 1240 3363 1111 0010 1467 1682  
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Jezus powiedział do swoich uczniów: 
«Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie 
tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, którzy was przeklinają, i módlcie się 
za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. 
Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie    
dopominaj się zwrotu od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam     
czynili, podobnie wy im czyńcie. 
Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż za to należy się wam 
wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli     
dobrze czynicie tym tylko, którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam 
wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których 
spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy     
pożyczają grzesznikom, żeby tyleż samo otrzymać. 
Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego 
się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami       
Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni, jak 
Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie,       
a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie,        
a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią 
w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie». 

OTO   SŁOWO   PAŃSKIE 

PRZESŁANIE   EWANGELICZNE   

 
 

„Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, 
 podobnie wy im czyńcie.” -  

wysoko postawił nam Pan Jezus poprzeczkę. 

Ks. Proboszcz 

Z  SERCA… DO… SERCA…  
 „Tak. Ewangelia.                                                                                                                                                                                
Czas w niej odnaleźć:                                                                                                                                                        
prostotę mowy, śmiałość naiwności, siłę radykalizmu,                                                                                                                                    
zuchwałość Błogosławieństw,                                                                                                                                        
prowokację wezwań, jasność światła, smak jej soli,                                                                                                                
szaleństwo Krzyża,                                                                                                                                                                            
utopię nadziei, tchnienie Ducha,                                                                                                                                                     
drogę miłości, prawdę radości,                                                                                                                                                                   
pasję życia!” (Pierre Talec) 

WARTO  WIEDZIEĆ, ŻE…  
 Komunia świętych wykracza poza życie doczesne, wykracza poza śmierć i trwa 

wiecznie.(...) Wszyscy ochrzczeni tu, na ziemi, wszystkie dusze w czyśćcu oraz 
wszyscy błogosławieni, którzy są już w niebie, tworzą jedną wielką rodzinę.          
Ta komunia między niebem a ziemią realizuje się przede wszystkim w modlitwie 
wstawienniczej… (papież Franciszek audiencja generalna 30. X. 2013 r.) 

 Bóg nigdy nikogo  nie wykluczył z daru zbawczej miłości. Kościół również tego nie 
czyni… Josepf Ratzinger analizując problem ludzi odłączonych od communio   
cytuje wypowiedź św. Banwentury: „Twierdzę, że żadnego człowieka nie można 
wykluczyć z komunii miłości, dopóki ten żyje na ziemi...” 
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Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą 
niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu 
się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni        
w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa.       
I dlatego właśnie Chrystus - Odkupiciel, jak to już zostało powiedziane, 
„objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi”. To jest ów - jeśli tak 
wolno się wyrazić - ludzki wymiar Tajemnicy Odkupienia. Człowiek   

odnajduje w nim swoją właściwą wielkość, godność i wartość swego człowieczeństwa. 
Człowiek zostaje w Tajemnicy Odkupienia na nowo potwierdzony, niejako wypowiedziany 
na nowo. Stworzony na nowo! (...) Człowiek, który chce zrozumieć siebie do końca 
nie wedle jakichś tylko doraźnych, częściowych czasem powierzchownych, a nawet 
pozornych kryteriów i miar swojej własnej istoty - musi ze swoim niepokojem,         
niepewnością, a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć 
się do Chrystusa. Musi niejako w Niego wejść z sobą samym, musi sobie 
„przyswoić”, zasymilować całą rzeczywistość Wcielenia i Odkupienia, aby siebie    
odnaleźć.(...). Właśnie owo głębokie zdumienie wobec wartości i godności człowieka 
nazywa się Ewangelią, czyli Dobrą Nowiną. Nazywa się też chrześcijaństwem…   

POMÓDLMY  SIĘ  WSPÓLNIE…         
słowami św. Jana Pawła II… o pokój w naszych sercach, rodzinach, w Ojczyźnie      
i na całym świecie…  
Dobry Ojcze, nakazałeś ludziom, by czynili sobie ziemię poddaną.                                                                                                                                   
Dałeś przykazania, aby żyli spokojnie, bezpiecznie, w miłości.                                                                                                                  
A ja tak często zapominam o tym, że przykazania mnie nie ograniczają,                                                                                        
ale są dla mnie wielkim dobrem. 

* 
Św. Jan Paweł II powiedział, że „sprzeciwiając się planom Boga Stwórcy, człowiek 
wprowadza nieporządek, który niechybnie odbija się na reszcie stworzenia.            
Gdy człowiek nie żyje w pokoju z Bogiem, nie ma pokoju na ziemi”. 
                                       
Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II 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 oni nie sprzeciwiali się Tobie. 
                                             /z Modlitewnika za wstawiennictwem Św. Jana Pawła II/ 

MYŚLI  WIERSZEM  PISANE…  

W zdumienie wprowadziłeś także mnie,                                                                                                                                      
kiedy z siedmiu chlebów i pięciu ryb                                                                                                                                                                            
potrafiłeś nakarmić niezliczone rzesze głodnych.                                                                                                                                            
To zdumienie wprowadziło i mnie w zachwyt, a nawet podziw,                                                                                                                     
które to ciągle noszę w sobie...                                                                                                                                                                       
A jednak już  dziś, znowu, gdy trzymam w garści tylko jeden bochen chleba,                                                                                 
wpadam w popłoch, jak się nim nasycę ja, i ci obok...?                                                                                                        
Zawstydzasz mnie, Panie...! 
To Ty… tu i teraz  kierujesz  do mnie te słowa:                                                                                                                                                     
„Czy tak otępiałe macie umysły...? Jeszcze nie rozumiecie...?”  (Mk 8,14-21)                                                                                                             
Zawstydzasz mnie, Panie...!                                                                                                                                                                       
Wystarczył lęk o kromkę codzienności, aby uciekły w niepamięć                                                                                                   
pełne kosze ułomków, które zbieraliśmy mozolnie                                                                                                                                    
po wspaniałej uczcie cudownego rozmnożenia...!                                                                                                                   
Wystarczył lęk o kromkę codzienności...?!                                                                                                                            
Przymnóż mi wiary… także w Twoją Wszechmocną Bożą Opatrzność...! 
PS. „Boża Opatrzność  każdego dnia wschodzi wcześniej niż poranna zorza...” 
                                                                                                         /K.B./  

   Z  SERCA  DO SERCA…  
   „Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca!”… Myślę, że podana, w czasie 
homilii, w ubiegłą  niedzielę właśnie ta maksyma, utkwiła w wielu umysłach i sercach. 
Miejmy nadzieję, że nie tylko utkwiła, ale że będzie „działać” w naszej chrześcijańskiej    
codzienności. „Nasza wieczność - przypominał nasz Ks. Proboszcz, niedzielny       
Kaznodzieja - nasza wieczność zaczyna się tu i teraz. Wybór należy do nas. Wybór 
naszego „teraz” jest wyborem „wieczności”... i... zakończył... albo przyniesie zbawienie,   
albo - nie daj Boże - potępienie...!” Nie sposób zlekceważyć, czy nawet pominąć ową 
prawdę o każdym z nas, tym bardziej, że codzienność stawia nas na takich rozdrożach, 
które  wręcz szokują i wymagają naszych jednoznacznych wyborów. Nie tylko tym 
razem nie powinno się przejść obojętnie przed Chrystusowym: „Błogosławieni” czy 
„Biada”. Pewnie dlatego, że robimy tzw. „uniki” życiowych decyzji wpadamy w tarapaty nie 
tylko osobiste ale i społeczne. Nie ma jak - powie wielu - aż tak „pilnować” każdego 
wyboru, bo nie zdąży się żyć. I jakaś racja w tym jest. Tylko, że później skutki są 
opłakane... Można wyraźnie stwierdzić, że żyjemy bardzo często w jakiejś malignie,    
w jakimś „niebycie” prawdziwej rzeczywistości, do której zostaliśmy stworzeni i powołani. 
Wniosek jest prosty, chociaż niewygodny: daliśmy się sami sobie ponieść fantazji 
osobistych manier, które nie mają nic wspólnego z radykalizmem ewangelicznym, 
który przyjęliśmy w dniu Chrztu Św., albo też w Sakramencie Bierzmowania... Ktoś 
powie: „To piękna teoria!” - i ma rację, ale nie tylko o teorię tu chodzi..., bo znajomość 
dobrej teorii, to już 50% dokonań, tyle że pozostała połowa należy do wykonawców 
tej dobrej teorii. Zatem... Do dzieła! I jak mawia przysłowie: „Gdy wspaniałego dokonać 
chcesz dzieła, bacz by stosowna chwila nie minęła!”... Na szczęście ta wyjątkowo 
„stosowna chwila” nadchodzi..., bo lada dzień już... Środa Popielcowa, a to na pewno 
„pomoże nam” potwierdzić, rozpocząć i realizować podaną przez Ks. Proboszcza 
maksymę: „Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz końca!”  

PS. Dedykuję tym, którzy… zechcą skorzystać…  

Z  NAUCZANIA OJCA  ŚWIĘTEGO…       
św. Jan Paweł II w pierwszej swojej encyklice z 1979 r. - „Redemptor Hominis” - naucza: 

…SYNOD…SYNOD…SYNOD…  
          Zabieranie głosu… Nadal zastanawiamy się…, reflektujemy…                                                                                      
i… staramy się odpowiadać sobie i innym na konkretne - ważne - pytania:                                                                                                                                                                     
1. Kiedy i jak udaje się nam powiedzieć, co jest dla nas ważne?                                                                                                     
2. Kto przemawia  w imieniu naszej wspólnoty, i dlaczego to nie ja?                                                                                       
3. W jaki sposób i gdzie promujemy najważniejsze wartości religijne i społeczne? 

                                    /koordynator  parafialnych  wspólnot ds. synodalnych/ 


