OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś Niedziela „Ad Gentes” - ofiary do puszek przeznaczone będą na Dzieło
Pomocy Ad Gentes.
2. 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.
3. W czwartek (17 marca) rozpoczynają się Parafialne Rekolekcje Wielkopostne
i zakończą się w niedzielę (20 marca). Nauki rekolekcyjne głosić będzie ks. Mariusz
Pawlina. Msze Święte z naukami o godz. 7.00, 12.00, 15.30, 18.00.
4. W piątek po Mszy Świętej o godz. 15.30 zapraszamy na spotkanie Matek
w Modlitwie - sala na plebanii.
 W piątek Drogę krzyżową o godz. 18.00 - poprowadzą Rycerze Kolumba będzie ona dedykowana św. Józefowi.
 W piątek o godz. 19.30 zapraszamy na kolejne Rozważania pod Kopułą, temat
„In vitro - fakty i mity.”
5. W sobotę Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny - Patrona
Kościoła Powszechnego.
6. W następną niedzielę ofiary do puszek zbierane będą na pomoc Ukrainie,
organizowaną przez Caritas Diecezji Ełckiej.
7. 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.
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

Biuletyn informacyjny Parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach

Serce Sercu
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
NR 419
SŁOWO
NA NIEDZIELĘ
Ewangelia
według świętego Łukasza

13. III. 2022 r.

Łk

9
28b-36

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się
modlił, wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto
dwóch mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale
i mówili o Jego odejściu, którego miał dopełnić w Jeruzalem. Tymczasem Piotr
i towarzysze snem byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwu
mężów, stojących przy Nim.
Gdy oni się z Nim rozstawali, Piotr rzekł do Jezusa: «Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy.
Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza».
Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, pojawił się obłok i osłonił ich;
zlękli się, gdy weszli w obłok.
A z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!» W chwili
gdy odezwał się ten głos, okazało się, że Jezus jest sam.
A oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie opowiedzieli o tym, co
zobaczyli.

POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY

Przypominamy, że nadal aktualna jest pomoc Uchodźcom z Ukrainy. Dary
przyjmowane są 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)

OTO SŁOWO PAŃSKIE

MYŚLI WIERSZEM PISANE…

W Wielkim Poście, gdy kreślę Znak Krzyża,
To Krzyż jawi się jakby nowy,
Znak ten Boga codziennie przybliża,
Dziś… Krzyż nabrał już głębszej wymowy.
Krzyż jest wszędzie - przy drogach, w mym domu,
W szkole, w pracy, a przeważnie w kościołach,
Ale mój Krzyż - nie znany nikomu,
I odebrać nikt mego Krzyża nie zdoła.
Niechaj mój Krzyż - moim - zostanie,
Niechaj w sercu mym na zawsze będzie,
Niechaj moje - w mój Krzyż - wrastanie,
Pozostanie na zawsze i wszędzie.

PRZESŁANIE

EWANGELICZNE

Wielokrotnie Bóg zabiera i nas
na Górę Przemienienia niestety i tak ważne spotkanie potrafimy przespać.
Ks. Proboszcz
/K.B./
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…SYNOD…SYNOD…SYNOD…

Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO…

Współodpowiedzialni w misji… synodalność służy misji Kościoła, do udziału w której
powołani są wszyscy jego członkowie… zatem kolejny raz próbujmy odpowiadać na
postawione każdemu z nas, pytania:
 W jaki sposób dokonuje się rozeznania wyborów związanych z misją i kto w nich
uczestniczy?
 W jaki sposób są włączane i dostosowywane różne tradycje dotyczące stylu
synodalnego, stanowiące dziedzictwo wielu Kościołów, zwłaszcza wschodnich,
w perspektywie skutecznego świadectwa chrześcijańskiego?
 W jaki sposób próbujesz rozpoznać swoje wątpliwości, wynikające z codziennego
życia i do kogo je kierujesz, aby znaleźć właściwą odpowiedź?
/Koordynator parafialnych wspólnot ds. synodalnych/

św. Jan Paweł II w czasie Pielgrzymki do Polski w 1991 r. - nauczał:
Św. Paweł w Liście do Koryntian (1 Kor 13,4-8) przypominał: „Musicie być
mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć. Musicie być mocni
miłością, która „cierpliwa jest, łaskawa… nie zazdrości, nie szuka poklasku,
nie unosi się pychą..., nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości,
lecz współ weseli się z prawdą. Która „wszystko znosi, wszystkiemu
wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma” tej miłości,
która „nigdy nie ustaje”… Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry, mocą
tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która
pomaga nam podejmować ów wielki dialog z człowiekiem i światem, zakorzeniony
w dialogu z Bogiem samym: Ojcem przez Syna w Duchu Świętym - dialog zbawienia.
W chorobie czy w jakimkolwiek cierpieniu trzeba zawierzyć Bożej miłości, jak dziecko,
które zawierza wszystko, co ma najdroższego tym, którzy je miłują, zwłaszcza swoim
rodzicom. Potrzeba nam więc tej dziecięcej zdolności zawierzenia siebie temu, który
jest Miłością… Cierpienie nie jest karą za grzechy ani jest odpowiedzią Boga na zło
człowieka. Można je zrozumieć tylko i wyłącznie w świetle Bożej miłości, która jest
ostatecznym sensem wszystkiego, co na tym świecie istnieje…

PRZEDSMAK BOGA…
„Żyj do licha!”
Żyj dla życia. Nie żyj nadaremnie. Życie szybko płynie.
Nie odbębniaj życia tak, jak odbębniasz sprawy bieżące. Życie jest krótkie.
Wejdź głęboko w siebie. Nie żyj dla weekendu. Każde „dzisiaj” magazynuje się w wewnętrznym lamusie. Żyj dla innych, ale nie daj się zwodzić tanim sentymentom.
Żyj również dla siebie, bo jeżeli w porywie miłości do Drugiego uciekasz od siebie,
sam siebie zwodzisz. Kochaj siebie tak, jak Bóg ciebie kocha. Bądź człowiekiem żyjącym,
naprawdę żyjącym. Człowiekiem „dobrze” żyjącym.
„Żyj w pełnym świetle!”
Umiej cieszyć się życiem. Co powiesz o świetle świata?
Co powiesz o soli ziemi? Ewangelia nie lubi bocznych oświetleń…
Masz być świetlisty w twoim wewnętrznym domu… Nie bądź mdły…
„Może jesteś spragniony rzeczy ci nieznanych?!”
/Pierre Talec/

POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…

o przemianę naszych serc poprzez konkretne postanowienia w tym Wielkopostnym
czasie...
 Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie, żeś przez Krzyż
Twój święty świat odkupić raczył
1. Nie narzekaj ............................................ ale… dziękuj za Miłosierdzie Boże...
2. Nie odrzucaj Krzyża ................................. ale… dziękuj za Miłosierdzie Boże...
3. Nie poddawaj się ..................................... ale… dziękuj za Miłosierdzie Boże...
4. Nie uciekaj .............................................. ale… dziękuj za Miłosierdzie Boże...
5. Nie zniechęcaj się .................................... ale… dziękuj za Miłosierdzie Boże...
6. Nie bądź małostkowy .............................. ale... dziękuj za Miłosierdzie Boże...
7. Nie rozpaczaj ........................................... ale... dziękuj za Miłosierdzie Boże...
8. Nie udawaj ............................................... ale… dziękuj za Miłosierdzie Boże...
9. Nie ulegaj pokusie ................................... ale… dziękuj za Miłosierdzie Boże...
10.Nie ulegaj nieczystości ............................ ale… dziękuj za Miłosierdzie Boże...
11.Nie daj się zniewolić złu .......................... ale… dziękuj za Miłosierdzie Boże...
12.Nie uciekaj od Krzyża .............................. ale… dziękuj za Miłosierdzie Boże...
13.Nie trać Nadziei Bożej ............................. ale… dziękuj za Miłosierdzie Boże…
14.Nie rezygnuj z wytrwałości ...................... ale… dziękuj za Miłosierdzie Boże...
 Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami…
 I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, wstawiaj się za nami…
/K.B./

Z SERCA DO SERCA…
Aktualna rzeczywistość próbuje „umocnić” w nas świadomość, że ostatecznie
zwycięży zło… A przecież my, którzy mienimy się być uczniami Jezusa, powinniśmy
mieć tę pewność, że jedynym ostatecznym Zwycięzcą, jest Bóg… „Któż jak Bóg!” Archanioł Michał nadal niesie nam Bożą pomoc i moc, utrwalając w nas ową
pewność, że - nie zwycięży szatan! Obecnie, pewnie bardziej niż kiedykolwiek,
dotykamy wprost obecność szatana w świecie. I mam nadzieję, że wszyscy już
namacalnie wiemy, że istnieje piekło, i że niestety, ale można „zawalczyć” też o piekło
wieczne, jeżeli...! Ktoś słusznie zauważył, że ”i w Niebie i w piekle są i będą tylko
ochotnicy ”,bo to od nas, i od każdego z nas należy - już tu, na ziemi - wybór „rodzaju
wieczności”. Dlatego… niech Słowo Boże codziennie rzuca nas na kolana tak, jak
w tę Noc Walki o Błogosławieństwo dla Polski. Ci, którzy „przeszli przez tę Noc
na kolanach” doświadczyli pewności, że zawsze każda noc - z łaski Bożej przemienia się w Brzask Poranka i to Poranka Wielkanocnego, kiedy to
Zmartwychwstały przekazuje na Pokój: „Pokój Mój daję wam, Pokój mój wam
zostawiam!” Dlatego i teraz, i na każde nadal „PRZEKAŻMY SOBIE ZNAK
POKOJU”…
Zatem warto przejść na kolanach niejedną noc i zawalczyć o Pokój, który pochodzi od
Zmartwychwstałego!
/K.B./
2

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE…

 Prawdziwa mądrość polega na tym, by dobrze wykorzystać dzień dzisiejszy...
 Najważniejszą rzeczą jest sprawianie radości bliźnim - to najlepsze, co można
uczynić na tym świecie...
 Tylko miłość czyni wszystko dobrze…
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