
1 4 

Serce   Sercu 

Biuletyn informacyjny Parafii  

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach  

VIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

NR 417    27. II. 2022 r.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
 NIEDZIELA - 27 LUTEGO 2022 roku  

 1. Dziś rozpoczyna się 55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu i wyzwolenia od 
innych nałogów. Zachęcamy do pokuty i modlitwy o trzeźwość oraz do składania              
i odnawiania przyrzeczeń trzeźwościowych. 

 Dziś Spotkanie członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w sali na plebanii 
po Koronce do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00. 

 2. We wtorek, 1 marca, przypada Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 
- Niezłomnych Bohaterów. Uroczystości rozpoczną się o godz. 12.00 w Konkatedrze 
św. Aleksandra, następnie przemarsz do Pomnika Armii Krajowej przy ul. Sejneńskiej.    
Dokładny porządek obchodów na plakacie. 
 3. W Środę Popielcową (2 marca) rozpoczynamy Wielki Post (okres 40 dni 
przygotowania paschalnego). Poświęcenie i posypanie pokutne głów popiołem      
podczas każdej Mszy Świętej o 7.00, 12.00, 15.30 i 18.00. W tym dniu obowiązuje 
post ścisły.   
 4. 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. 
 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 piątek po Mszy Świętej o godz. 15.30 zapraszamy na spotkanie Matek          
w Modlitwie - sala na plebanii.  
 7. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych, Droga Krzyżowa       
w piątki dla dzieci o godz. 15.30 w czasie Mszy Świętej w Godzinie Miłosierdzia, a dla 
dorosłych o godz. 18.00. W niedziele o godz. 16.30 Gorzkie Żale. Uczestnicząc             
w  tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 
 8. Męski Różaniec w sobotę - 5 marca 2022 r. o g.11.00 w par. św. Aleksandra. 
Od marca Suwalski Męski Różaniec odbywać się będzie w I soboty każdego miesiąca. 
Podczas tych spotkań prowadzona będzie formacja dla mężczyzn oraz realizowane 
wszystkie warunki pierwszych sobót, zgodnie z prośbą Maryi w Fatimie. Modlitwa 
rozpoczynać się będzie o g. 11.00 w kościele św. Aleksandra.  
 9. 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 
 10. 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. 
 11. 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 opowiedział uczniom przypowieść: 
«Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? 
Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony,       
będzie jak jego nauczyciel. 
Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym 
oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest 
w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń 
najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata 
swego. 
Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by 
dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie 
zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek      
z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca 
wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta». 

OTO   SŁOWO   PAŃSKIE 

PRZESŁANIE   EWANGELICZNE   

 
 

Czas Wielkiego Postu - to sposobność,  
aby przestać być obłudnikiem -  

a prawdziwie stać się uczniem Jezusa Chrystusa. 

Ks. Proboszcz 

   Z  SERCA  DO SERCA…  
Pragnę… tak z serca do serca… przekazać „receptę” na Wielki Post: 
„Niech nic cię nie źli, nic nie przeraża, wszystko przemija. 
Cierpliwość w końcu wszystko osiągnie.  
Temu, kto z Bogiem nic nie potrzeba. 
Sam Bóg wystarcza…”  (św. Teresa Wielka od Jezusa)                         /K.B./ 
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Dzisiaj Środa Popielcowa. Początek Wielkiego Postu… Dzisiaj, a także 
w najbliższą niedzielę, w katedrach, w kościołach i kaplicach, na całej 
ziemi polskiej, miliony ludzi pochylą swe głowy prosząc o posypanie 
popiołem na znak pokuty. Usłyszą przy tym słowa: „Pamiętaj,        
człowiecze, że jesteś prochem i w proch się obrócisz” albo słowa: 
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. 
Od tych słów rozpocznie się czterdziestodniowy post - przygotowania  

REFLEKSJE… ZAMYŚLENIA… WNIOSKI…  
Nie podnoś kamienia, którym cię uderzono… Nie bierz go w rękę…  
Bo się zarazisz nienawiścią… Ona błyskawicznie rozprzestrzeni się w tobie, opęta 
cię, stoczy jak robak… Staniesz się w krótkim czasie podobny do swoich wrogów.  
To nie oni ciebie zabiją. Ty sam siebie zabijesz.  
Nie schylaj się po kamień, którym cię uderzono… Idź dalej!                       /Ks. M.M./ 

 POMÓDLMY  SIĘ  WSPÓLNIE…                                                                                                                                                          
i w każdy piątek Wielkiego Postu…  PÓJDŹMY ŚLADAMI CHRYSTUSA MIŁOSIERNEGO…  
Któryś za nas cierpiał rany…  spraw, abym…   
1. Krzywdy cierpliwie znosił  bo Ty zostałeś niesprawiedliwie osądzony…  
2. Wątpiącym dobrze radził bo Ty zdecydowałeś się przyjąć Krzyż…  
3. Urazy chętnie darował  bo Ty upadłeś się przez moją bezmyślność…  
4. Strapionych pocieszał     bo Ty dałeś mi swoją Matkę, Pocieszycielkę Strapionych…    
5. Podróżnych w dom przyjął bo Ty przyjąłeś pomoc Cyrenejczyka…  
6. Więźniów pocieszał             bo Ty ofiarowałeś swoje Oblicze dobrej Weronice…  
7. Grzesznych upominał    bo Ty po raz drugi upadasz przez moje grzechy…  
8. Nieumiejętnych pouczał  bo Ty pocieszasz płaczące niewiasty…  
9. Głodnych nakarmił   bo Ty dla mnie powstajesz z trzeciego upadku…  
10.Nagich przyodział                bo Ty zostałeś obnażony z szat…  
11.Chorych nawiedzał              bo Ty pozwoliłeś przybić się do Krzyża…  
12.Spragnionych napoił            bo Ty otrzymałeś do picia ocet z żółcią…  
13.Modlił się za żywych i umarłych  bo Ty umarłeś za mnie na Krzyżu, abym żył wiecznie…  
14.Umarłych pogrzebał   bo Ty byłeś pogrzebany w grobie, aby Zmartwychwstać…  
Któryś za nas cierpiał rany… Jezu Chryste Miłosierny zmiłuj się nad nami…                                                             
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Miłosierna, Bolesna wstawiaj się za nami…  
                                                                                                                  /K.B./ 

MYŚLI  WIERSZEM  PISANE…  

Idź i mów                                                                                                                                                                                                
że trzeba żyć tak jak się wierzy                                                                                                                                                            
idź i mów                                                                                                                                                                                                    
że modlisz się tak jak wierzysz i czym żyjesz                                                                                                                                   
idź i mów                                                                                                                                                                                                        
a będziesz płomykiem modlitwy i wiary                                                                                                                                                     
zapalał zgaszone gwiazdy                                                                                                                                                                              
idź i mów                                                                                                                                                                                                            
że życie nabiera sensu                                                                                                                                                                       
gdy czynimy je piękniejsze dla innych                                                                                                                               
idź i mów                                                                                                                                                                                                                                  
że inaczej jest to bez sensu                                      /Zenon Faszyński/ 

Z  NAUCZANIA OJCA  ŚWIĘTEGO…       
św. Jan Paweł II - w lutym 1983 r. - u progu Wielkiego Postu - skierował do     

Polaków te słowa: 

…SYNOD…SYNOD…SYNOD…  
„Podążanie razem”… jest możliwe tylko wtedy, gdy opiera się na wspólnotowym 
słuchaniu Słowa i sprawowaniu Eucharystii, 
• W jaki sposób modlitwa i celebracja liturgiczna skutecznie inspirują i prowadzą 
 nasze „podążanie razem”? 
• W jaki sposób krzewimy czynne uczestnictwo wszystkich wiernych w liturgii             
 i pełnienie funkcji uświęcania? 
• W jaki sposób włączam się w niedzielną Eucharystię i przeżywam ją wspólnotowo” 
                                                 /koordynator parafialnych wspólnot ds. synodalnych/ 

ZAPAMIĘTAJ…!…NIE ZAPOMNIJ…! 
 Wielki Post - okres 40 dni do przygotowania paschalnego - Jest to czas       

pokutny. Niedziele wielkiego Postu mają pierwszeństwo przed wszystkimi świętami 
Pańskimi i przed wszystkimi uroczystościami. Wierni - szczególnie w tym świętym 
czasie - powinni korzystać z możliwości udziału w ważnych nabożeństwach       
pokutnych: Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali i innych formach liturgii pokutnej;    
rekolekcje mają w tym czasie wyjątkowe znaczenie, są możliwością nawrócenia 
przez sakrament pokuty. 

 Papieskie Intencje Modlitewne - marzec - 2022  
Módlmy się, aby chrześcijanie wobec nowych wyzwań bioetyki zawsze angażowali 
się, poprzez modlitwę i działania, na rzecz obrony życia. do Wielkanocy… Proszę, ażebyśmy w tym świętym okresie odkryli prawdę, że Bóg 

umiłował świat..., żebyśmy na nowo odkryli Moc, jaka jest dla każdego człowieka              
w Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym..., żebyśmy nie podawali się siłom 
śmierci i grzechu, ale całym swoim ludzkim i chrześcijańskim „ja” zawierzyli Życiu... 

RODZINA ZJEDNOCZONA NA MODLITWIE…                                                                                                        
Posłani w pokoju Chrystusa                                                                                                                                                
Marzec - 2022: Świętowanie Dnia Pańskiego 
 Niedziela jest dniem świętym Chrystusa Zmartwychwstałego…  
 Właściwa forma świętowania niedzieli może uratować i przywrócić jedność życia 
 małżeńskiego i rodzinnego. 
 Sakrament małżeństwa gwarantuje nie tylko obecność Boga w każdej rodzinie 
 chrześcijańskiej, lecz także z rodziny tworzy Kościół domowy. 

WARTO WIEDZIEĆ…  
„Ostateczna bitwa pomiędzy Bogiem a królestwem szatana                                                                                                  
zostanie stoczona w kwestiach małżeństwa i rodziny” – 
- są to słowa S. Łucji z Fatimy wypowiedziane do Kard. Carlo Caffarry... Dlatego trzeba 
znaleźć czas, aby zapoznać się z treścią książki „Ostateczna bitwa o rodzinę”.          
Ks. Piotr Glas, rekolekcjonista i były egzorcysta oraz dr Jacek Pulikowski, ceniony 
doradca rodzinny - przypominają, jaka jest prawdziwa wartość rodziny i z jakimi      
niebezpieczeństwami oraz atakami musi się dziś ona mierzyć.                         /K.B./ 


