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NR 420    20. III. 2022 r.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
NIEDZIELA - 20 MARCA 2022 roku 

 1. Dziś ofiary do puszek zbierane będą na pomoc Ukrainie, organizowaną przez 
Caritas Diecezji Ełckiej.  

2. We wtorek, 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.  
 3. W czwartek 18. Narodowy Dzień Życia oraz Narodowy Dzień Pamięci Polaków 
ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.  

 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. 

 W czwartek o godz. 18.00 Msza Święta o poszanowanie życia ludzkiego          
w naszej Ojczyźnie od poczęcia do naturalnej śmierci. 

 W czwartek po Mszy Świętej o godz. 18.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania 
4. W piątek Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - z racji uroczystości post nie    

obowiązuje.  Jest to również Dzień Świętości Życia oraz rozpoczęcie Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego. 

 o godz. 15:30 Eucharystia w intencji dzieci zmarłych przed narodzeniem i ich 
rodziców, po Eucharystii - Pogrzeb dzieci zmarłych przed narodzeniem,       
poświęcenie Krzyża na miejscu pochówku 

 w piątek przypada 30. rocznica utworzenia diecezji ełckiej - Msza Święta  
Dziękczynna o godz. 18.00. 

5. W następną niedzielę po Koronce do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00 -     
spotkanie członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w sali na plebanii. 

 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. Pomoc uchodźcom z Ukrainy - 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)  
 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  
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W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew 
Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. 
Jezus im odpowiedział: «Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż 
inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie 
nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na 
których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni 
mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, 
wszyscy tak samo zginiecie». 
I opowiedział im następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasadzony w swojej 
winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do 
ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu,        
a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: 
„Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda 
owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”». 

OTO   SŁOWO   PAŃSKIE 

PRZESŁANIE   EWANGELICZNE   

 
 

Miłosierdzie Boże jest nieskończone 
ale czas na Miłosierdzie jest ograniczony. 

Ks. Proboszcz 

MYŚLI  WIERSZEM  PISANE…  

Stań przed Nią jak motyl,                                                                                                                                                         
gdy lot go znikąd nadwiewa.                                                                                                                                                             
Zniż skrzydła, głowę pochyl... 
Przed białą jak akacja,                                                                                                                                                            
przed wonną jak werbena,                                                                                                                                                 
Przed Panną na wieki wieków  
uklęknij i zaśpiewaj:                                                                                                                                               
”Ave, Maria, gratia plena                                                                                                                                                                    
Dominus tecum...”                                                       /Beata Obertyńska/ 
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Świat dzisiejszy okazuje się zarazem mocny i słaby, zdolny do najlepszego i najgorszego; 
stoi bowiem przed nim otworem droga do wolności i do niewolnictwa, do postępu i do 
cofania się, do braterstwa i do nienawiści. Poza tym człowiek jest świadomy tego, że 
jego zadaniem jest pokierować należycie siłami, które sam wzbudził, a które mogą 
go zmiażdżyć lub też mu służyć. Dlatego zadaje sobie pytania. 
Zakłócenia równowagi, na które cierpi świat dzisiejszy, w istocie wiążą się z bardziej 
podstawowym zachwianiem równowagi, które ma miejsce w sercu ludzkim. W samym 
bowiem człowieku wiele elementów zwalcza się nawzajem. Będąc bowiem stworzeniem, 
doświadcza on z jednej strony wielorakich ograniczeń, a z drugiej strony czuje się 
nieograniczony  w swoich pragnieniach i powołany do wyższego życia (...) 
Kościół zaś wierzy, że Chrystus, który za wszystkich umarł i zmartwychwstał, może 
człowiekowi przez Ducha swego udzielić światła i sił, aby zdolny był odpowiedzieć 
najwyższemu swemu powołaniu; oraz że nie dane ludziom innego pod niebem imienia,      
w którym by mieli być zbawieni (...) Kościół utrzymuje nadto, że u podłoża wszystkich  
przemian istnieje wiele rzeczy nie ulegających zmianie, a mających swą ostateczną  
podstawę w Chrystusie, który jest Ten sam wczoraj, dziś i na wieki. 

…SYNOD…SYNOD…SYNOD…  
Każdy katolik jest współodpowiedzialny za misyjność Kościoła…, dlatego powinniśmy 
podjąć trud nie tylko stawiania pytań, ale szukania odpowiedzi na te trudne pytania, 
które są synodalnym wyzwaniem do coraz głębszych poszukiwań, dzięki którym 
„wypłynięcie na głębię” stanie się prawdziwą odnową naszych serc, a tym samym 
prawdziwej odnowy Chrystusowego Kościoła…  
 W jaki sposób wspierasz tych, którzy są bezpośrednio zaangażowani w działalność 

misyjną Kościoła? 
 Jak wspomagasz misjonarzy w naszej diecezji? 
 Czy uznajesz i wspierasz pracę misjonarzy także w Europie? 
                                              /koordynator parafialnych wspólnot ds. synodalnych/ 

 POMÓDLMY  SIĘ  WSPÓLNIE…            
Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie…  
Udręka bezprawia…  
Krzyż wyboru…  
Upadek głupoty…  
Spotkanie Nadziei…  
Pomoc odwagi…  
Dobroć serca…  
Niedoskonałość pragnień…  
Płacz egoizmu…  
Bezradność rozpaczy…  
Wstyd niemoralności…  
Niemoc cierpienia…  
Śmierć Boga-Człowieka…  
Prawda zawierzenia…  
Prawdopodobieństwo Zwycięstwa…  
Któryś za nas cierpiał Rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami…       
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami…   /K.B./ 

   Z  SERCA  DO SERCA…  
  25 marca 1992 r. - wśród wielu nowych diecezji w Polsce - powstała także Diecezja 
Ełcka. Trudno zapomnieć ten czas niesamowitych „nowości”, kiedy to Nasz Papież -  
św. Jan Paweł II postanowił „odświeżyć” Kościół w Polsce i także od strony strukturalnej 
„poruszyć” nasze utrwalone obyczaje. 
  Myślę, że tamto wydarzenie sprzed 30 laty-nie ma już aż takiego znaczenia, bo 
przywykliśmy do tych „nowych” struktur i my, suwalscy  wierni, „zadomowiliśmy się”  
w naszej ełckiej diecezji. 
Pierwsi Biskupi Ełccy to: śp. Ks. bp Wojciech Ziemba i śp. Ks. bp Edward Samsel. 
Obecnie naszym Ełckim Pasterzem jest Ks. bp Jerzy Mazur. Byli także Księża Biskupi     
Pomocniczy: Romuald Kamiński i Adrian Galbas. Obecnie oczekujemy na nowego 
biskupa pomocniczego (?)…  
To dobrze, że już przywykliśmy do tego, że mamy swoją diecezję i swoją parafię, 
której 30-lecie będziemy obchodzić 29 czerwca br. To dobrze..., ale takie „okrągłe” 
jubileusze powinny nam przypominać, że ten fakt przynależności do Kościoła Lokalnego - 
zobowiązuje! Nie mam zamiaru dokonywać tu analizy ani też „wypominać”, że…     
Może wystarczy, że każdy z nas co nieco pomyśli, co byłoby, gdyby nie było takich 
wspólnot w Kościele, które stanowią przecież naszą Bożą Rodzinę?!  
I tę najbliższą, i tę nieco odległą…  
Niech ten czas będzie błogosławiony i owocny dla każdego diecezjanina i parafianina..., dla 
każdego z nas… także włączonego do wspólnoty Ludu Bożego tu, przy Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia…                                                                           /K.B./  

SMS od Św. Siostry Faustyny…  
 Nic się nie dzieje przypadkiem... 

 Czuję, że broni mnie jakaś moc i osłania przeciwko pociskom nieprzyjaciela. 
Strzeże mnie i broni, czuję to nadto dobrze, jestem osłonięta, jakby cieniem Jego 
skrzydeł…  

REFLELSJE… ZAMYŚLENIA… WNIOSKI…  
Czy obchodzi cię to, że jest Niedziela Męki Pańskiej?                                                                                                                                           
Czy obchodzą cie Gorzkie Żale? Droga Krzyżowa?                                                                                                                                     
I pieśni wielkopostne ? I to, że krzyże są przesłaniane?                                                                                                                         
Czy obchodzi cię, że Jezus został ubiczowany i cierniem ukoronowany?                                                                                                      
A potem niósł krzyż, pod którym upadał? I że w męce umarł?                                                                                                 
Bo jeśli nie drgnąłeś - to znaczy, że nie kochasz.                                   /Ks. M. M./ 

Z NAUCZANIA  KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO…                                                                                                                                                      
w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym                

Gaudium et spes Soboru Watykańskiego II - czytamy: 

DOBRE RADY… nie tylko… na Wielki Post…  
 Najbardziej człowiek korzysta osobiście, gdy modli się za innych…  

 Uspokojenie wewnętrzne jest niezbędnym warunkiem dla owocnej pracy…  

 Nasz czas należy się ludziom biednym i głodnym Boga…  

 Krzyż jest dla współczesnego świata wyrzutem sumienia, bo przypomina wywyższenie 
poniżonego  dziś człowieczeństwa. Dlatego obecnie jest tak odrzucany…  

 Człowiek ujawnia swoją osobowość w sposobie traktowania bliźnich... 
                                                                /Bł. Ks. Kard. Stefan Wyszyński/ 


