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Serce   Sercu 

Biuletyn informacyjny Parafii  

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach  

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
 

NR 418    6. III. 2022 r.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
 NIEDZIELA - 6 MARCA 2022 roku  

 1. Dziś rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.  
 2. We wtorek, 8 marca Dzień Kobiet. Pamiętamy w modlitwach o bliskich nam 
niewiastach.  

 We wtorek - 8 marca, o godz. 19.00 spotkanie z dziećmi przygotowującymi się 
do I Komunii Świętej. 

 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 czwartek po Mszy Świętej o godz. 18.00, spotkanie kandydatów do bierzmowania. 
 5. Jak zawsze w drugi piątek miesiąca, 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. 
 6. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych, Droga Krzyżowa      
w środy o godz. 15.00 po Koronce do Miłosierdzia Bożego - prowadzi Wspólnota 
Apostołów Bożego Miłosierdzia, w piątek dla dzieci o godz. 15.30 w czasie Mszy      
Świętej w Godzinie Miłosierdzia, a dla dorosłych o godz. 18.00 (z wyjątkiem II piątku miesiąca), 
Gorzkie Żale - w niedzielę o godz. 16.30. 
Uczestnicząc w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 
 7. Za tydzień w II Niedzielę Wielkiego Postu - Niedziela „Ad Gentes” - ofiary do 
puszek przeznaczone będą na Dzieło Pomocy Ad Gentes.  
 8. 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 
 9. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suwałkach informuje, że prowadzi 
nabór do klasy 1,2,4,5,i 7 na nowy rok szkolny 2022/2023. Bliższe informacje można 
uzyskać w sekretariacie przy ul. Kościuszki 47 b w Suwałkach, telefon 87 565 09 38. 
 10. 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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Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha 
na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł,       
a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, 
powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem». 
Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”». 
Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa 
świata i rzekł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie 
są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, 
wszystko będzie Twoje». 
Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon    
i Jemu samemu służyć będziesz”». 
Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: 
«Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom 
swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś    
przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”». 
Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga 
swego”». 
Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu. 

OTO   SŁOWO   PAŃSKIE 

PRZESŁANIE   EWANGELICZNE   

 
 

Szatan nie ma żadnych hamulców. 
Jeśli kusił Jezusa, to nas tym bardziej będzie kusił, 

 aby odejść od Boga. 

Ks. Proboszcz 

   Z  SERCA  DO SERCA…  
   Mamy już za sobą pierwsze dni Wielkiego Postu… Pokornie nadstawiliśmy głowę 
do posypania popiołem, chociaż niezbyt chętnie przyjęliśmy zapowiedź: „Prochem 
jesteś i w proch się obrócisz”. Nie bardzo też nęcąco wybrzmiało w nas wezwanie: 
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!” Posypanie głowy popiołem nie oznacza 
jeszcze nawrócenia. 
Mamy już pierwsze dni pokuty za sobą… 
Czy były inne niż te przed Środą Popielcową?                                                                                                                            
Czy przeszedłem chociaż raz stacje Krzyżowej Drogi, zwłaszcza teraz, gdy trzeba 
bardzo pilnie wziąć Krzyż i zmagać się o pokój w sercu, w rodzinie, w Ojczyźnie, na 
Ukrainie, na świecie...?!    
Czy uroniłem chociaż jedną szczerą łzę w Gorzkich Żalach...? 
Mamy już pierwsze dni Wielkiego Postu za sobą...                                                                                                                                                
Są możliwości podane wprost przez Pana Jezusa:  
MODLITWA… POST…  JAŁMUŻNA…                                                                                                               
Na co czekasz…?!... Weź się w garść…!!...Czas ucieka…!!                             /K.B./ 
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Jednym z najbardziej oczywistych aspektów dzisiejszego rozwoju jest 
ważna rola tematu szacunku dla życia, którego w żadnej mierze nie można 
oddzielać od spraw odnoszących się do rozwoju narodów. Chodzi             
o aspekt, który w ostatnich latach nabiera coraz większego znaczenia, 
zobowiązując nas do poszerzenia pojęć o ubóstwie i opóźnieniu w rozwoju      
o kwestie związane z przyjęciem życia, zwłaszcza tam, gdzie napotyka 
ono w różny sposób na przeszkody. 

…SYNOD…SYNOD…SYNOD…  
Współodpowiedzialni w misji… Synodalność służy misji Kościoła, do udziału           
w której powołani są wszyscy jego członkowie… Trzeba zatem i nam, którzy jesteśmy 
uczniami - misjonarzami, przemyśleć:  
  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 polityczne, społeczne, promowanie        
sprawiedliwości społecznej itp.)? 

  W jaki sposób dokonuje się rozeznania wyborów związanych z misją i kto w nich 
uczestniczy?                     /koordynator parafialnych wspólnot ds. synodalnych/ 

 POMÓDLMY  SIĘ  WSPÓLNIE…            
o pokój w naszych sercach, w rodzinach naszych, w Ojczyźnie naszej i na świecie…  
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż 
Twój Święty świat odkupić raczył…  
1. Prosimy… o POKÓJ..., kiedy sądzą nas niesprawiedliwie…  
2. Prosimy… o POKÓJ..., kiedy przyjmujemy Krzyż cierpienia…  
3. Prosimy… o POKÓJ..., kiedy nas popychają…  
4. Prosimy… o POKÓJ..., kiedy modlimy się do Królowej Pokoju…  
5. Prosimy… o POKÓJ..., kiedy wypełniamy obowiązek pomocy innym…  
6. Prosimy… o POKÓJ..., kiedy czynimy bezinteresowne uczynki miłosierdzia…  
7. Prosimy… o POKÓJ..., kiedy nie zniechęcamy się kolejnym upadkiem…  
8. Prosimy… o POKÓJ..., kiedy przejmujemy się  Twoimi napomnieniami…  
9. Prosimy… o POKÓJ..., kiedy nie ulegamy pokusie rozpaczy w kolejnym upadku…  
10. Prosimy… o POKÓJ..., kiedy stajemy odarci ze złudzeń o własnej wielkości…  
11. Prosimy… o POKÓJ..., kiedy  zmagamy się z  własną pychą…  
12. Prosimy… o POKÓJ…, kiedy szukamy ratunku pod Krzyżem Miłosierdzia Bożego…  
13. Prosimy… o POKÓJ…, kiedy u Maryi szukamy Nadziei i Zawierzenia…  
14. Prosimy… o POKÓJ…, kiedy nie uznajemy  beznadziejności grobu pełnego śmierci…  
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami…  
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami…  
PAMIĘTAJMY o codziennej modlitwie w intencji zakończenia wojny na Ukrainie 
i o nawrócenie Rosji.                                                                               /K.B./ 

Z  NAUCZANIA OJCA  ŚWIĘTEGO…       
papież Benedykt XVI w Encyklice - Caritas in Veritate - przypomina z wielką mocą:  

ZAPAMIĘTAJ…!… NIE ZAPOMNIJ…! 
W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Suwałkach…  
 Codziennie o godz. 15.00 możesz modlić się Koronką do Bożego Miłosierdzia          

i stać się Pomocnikiem Jezusa Miłosiernego… Możesz też skorzystać z Sakramentu 
Pokuty i Pojednania... 

 Codziennie możesz Adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie... 
 Codziennie możesz uczestniczyć we Mszy Świętej i… we wszystkich nabożeństwach, 

które służą pogłębianiu Wiary..., umocnieniu Nadziei… i napełnianiu się Miłością…  
Życzmy sobie nawzajem: Wiary na dziś… Nadziei na jutro… i Miłości na zawsze…       
i pamiętajmy, że niebawem nasze Wielkopostne Rekolekcje Parafialne…    /K.B./ 

Otwarcie się na życie znajduje się w centrum prawdziwego rozwoju. Kiedy jakieś 
społeczeństwo zmierza do negowania i unicestwienia życia, nie znajduje więcej     
motywacji i energii potrzebnych do właściwego zaangażowania się w służbę prawdziwego 
dobra człowieka. Jeśli zatraca się wrażliwość osobista i społeczna wobec przyjęcia 
nowego życia, również inne formy przyjęcia pożyteczne dla życia społecznego stają 
się jałowe…  

POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY  
Lista najważniejszych rzeczy potrzebnych do zabezpieczenia pomocy: 
ŻYWNOŚĆ: mleko UHT, płatki zbożowe, żywność w słoikach (gołąbki, pulpety, fasolka 
po bretońsku, flaczki, itp.), konserwy mięsne, pasztety, ryby w puszkach, paprykarze, 
dżemy, olej, mąka, ryż, płatki, makaron, cukier, pieczywo chrupkie, herbata, słodycze 
ŚRODKI HIGIENY I CZYSTOŚCI: płyny do kąpieli, mydło, pasta i  szczoteczki do zębów, 
podpaski, pieluchy dla dorosłych, papier toaletowy i ręczniki papierowe, ręczniki         
(w tym z mikrofibry), worki na śmieci, płyn do mycia naczyń, mleczko do czyszczenia, itp. 
PODSTAWOWE ŚRODKI MEDYCZNE: witaminy, środki przeciwbólowe,             
przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie (również dla dzieci), opatrunki,    
plastry, środki dezynfekcji i ochrony osobistej 
ODZIEŻ: nowa bielizna damska, męska i dziecięca 
NACZYNIA KUCHENNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU: talerz głęboki, łyżka, widelec, 
nóż, kubek 
INNE PRODUKTY: Latarki, baterie, podkłady jednorazowe na łóżka, prześcieradła 
nieprzemakalne, koce, ręczniki, poduszki, kołdry, pościel 
BARDZO PROSIMY NIE PRZEKAZYWAĆ ODZIEŻY UŻYWANEJ. ABY POMOC 
BYŁA SKUTECZNA I  DŁUGOFALOWA NALEŻY ZABEZPIECZYĆ RÓWNIEŻ     
INNE PRODUKTY WSKAZANE NA LIŚCIE. 
Rzeczy przyjmowane będą w kancelarii parafialnej ul. Kościuszki 58 - od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7.30 – 17.30  
Istnieje możliwość wpłat środków finansowych na konto Caritas Diecezji Ełckiej                      
z dopiskiem „Ukraina” - 29 1020 4724 0000 3302 0027 2369 (PKO BP S.A. O/Ełk)  

DOBRA RADA… nie tylko… na Wielki Post…  
Nie bój się spowiedzi                                                                                                                                                                                     
wyznaj czym Boga obraziłeś                                                                                                                                                                
On wszystko zgubi w Miłosierdzia zamieci....                                                                                                                                                                           
Nie wiem jak ci to powiedzieć                                                                                                                                                                
On jest taki dobry!  
 Proszę Księdza - spokojnie                                                                                                                                                                     
- ja wiem, że On mnie kocha... 
                                                                        /Łzy Boga - Ks. L. Szczepaniak/                                      

CZY WIESZ, ŻE…  
• Krzyż nie jest celem samym w sobie; wznosi się wzwyż i wskazuje w górę…  
• Krzyż i noc są drogą do światła z nieba; takie jest radosne orędzie Krzyża…  
                                                                                                   /św. Edyta Stein/ 


