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Serce   Sercu 

Biuletyn informacyjny Parafii  

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach  

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
Niedziela Laetare - Radości 

NR 421    27. III. 2022 r.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
NIEDZIELA - 27 MARCA 2022 roku 

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

 W czwartek o 19.00 spotkanie z kandydatami do Bierzmowania. 
 3. W tym tygodniu 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 

4. W sobotę 17. rocznica odejścia do Domu Pana św. Jana Pawła II. 
5. 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. 
 6. 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)  
 7. Zachęcamy do zakupu czasopism katolickich oraz Baranków Wielkanocnych.   
 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 owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to 
szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». 
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: 
«Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część      
własności, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem 
młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swoją własność, 
żyjąc rozrzutnie. 
A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie, i on sam zaczął cierpieć niedostatek. 
Poszedł i przystał na służbę do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje    
pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, 
lecz nikt mu ich nie dawał. 
Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja 
tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem 
przeciw Niebu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń 
mnie choćby jednym z twoich najemników”. Zabrał się więc i poszedł do swojego ojca. 
A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw     
niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw 
Niebu i wobec ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. 
Lecz ojciec powiedział do swoich sług: „Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go; 
dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi! Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: 
będziemy ucztować i weselić się, ponieważ ten syn mój był umarły, a znów ożył; zaginął,        
a odnalazł się”. I zaczęli się weselić. 
Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał        
muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to ma znaczyć. Ten mu rzekł: „Twój 
brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego”. 
Rozgniewał się na to i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on 
odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nie przekroczyłem nigdy twojego nakazu; ale mnie 
nigdy nie dałeś koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, 
który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. 
Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko, co moje, do 
ciebie należy. A trzeba było weselić się i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów 
ożył; zaginął, a odnalazł się”». 

OTO   SŁOWO   PAŃSKIE 

PRZESŁANIE   EWANGELICZNE   

 

Tracąc kontakt z Bogiem,  
zatracamy się też 

w naszym człowieczeństwie.  

Ks. Proboszcz 

ZAPAMIĘTAJ… !… NIE ZAPOMNIJ…! 
 17. rocznica śmierci św. Jana Pawła II  
W tym dniu, jak co roku, w sposób szczególny powierzamy św. Janowi Pawłowi II 
naszą Ojczyznę i świat cały, prosząc o pokój i Boże Miłosierdzie. Módlmy się              
o nawrócenie Rosji i pokój na Ukrainie.  

 Papieskie Intencje Modlitewne - kwiecień - 2022 
Módlmy się, aby rządy i lokalne wspólnoty wspierały zaangażowanie służb medycznych     
w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w najuboższych krajach. 
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Naucz nas chodzić tam, gdzie nikt nie chce pójść, poświęcić czas na zrozumienie, 
zwracać uwagę na to, co najważniejsze, nie dać się rozproszyć przez to, co 
zbędne, odróżniać mylące pozory od prawdy. Obdarz nas łaską rozpoznawania 
miejsca Twojego przebywania w świecie i szczerością opowiadania o tym, co 
zobaczymy. 

…SYNOD…SYNOD…SYNOD…  
Dialog jest drogą wytrwałości, która obejmuje także milczenie i cierpienie, lecz 
jest zdolny do zbierania doświadczeń ludzi i narodów… Zapytajmy siebie samych… 
zapytajmy innych i… odpowiedzmy na pytania... 
 Jakie są miejsca i sposoby dialogu w obrębie naszego Kościoła partykularnego? 
 W jaki sposób są rozwiązywane różnice poglądów, konflikty i trudności? 
 W jaki sposób krzewimy współpracę z sąsiednimi parafiami, ze wspólnotami           

w parafii itp.? 
/koordynator parafialnych wspólnot ds. synodalnych/ 

POMÓDLMY  SIĘ  WSPÓLNIE…            
 Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste…  
1. Bez tłumaczenia…  
2. Bez namowy…  
3. Bez winy…  
4. Bez miary…  
5. Bez chęci…  
6. Bez przymusu…  
7. Bez nadziei…  
8. Bez pobłażania…  
9. Bez rozpaczy…  
10. Bez brudu…   
11. Bez woli…   
12. Bez przyjaciół…   
13. Bez życia…   
14. Bez perspektywy…   
 Któryś za nas cierpiał Rany… I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna…   

   Z  SERCA  DO SERCA…  
„Nie ustawajmy w czynieniu dobra… Bądźmy ludźmi dobra, skoro sami           
doświadczamy Bożego Miłosierdzia-dzielmy się tym z innymi… czyńmy wszystko, 
aby… BYĆ CZŁOWIEKIEM  MIŁOSIERDZIA…” - to piękne rekolekcyjne przesłanie, 
oparte na słowach papieża Franciszka - nadal wybrzmiewa w moim sercu i wręcz 
„domaga się” realizacji w codzienności… Mimo, że czas naszych Parafialnych         
Rekolekcji Wielkopostnych już minął, to przecież nie zostaliśmy „zwolnieni” z osobistego        
i wytrwałego nawracania się… Bardzo mądre i jednoznaczne nauki rekolekcyjne były 
- i ufam, że zostały - wyzwaniem na każdą chwilę życia, gdziekolwiek jesteśmy, czy 
będziemy… Jak bardzo powinny nas poruszyć słowa Kaznodziei, które wskazują na 
ciągle aktualne ewangeliczne wezwanie do podjęcia trudu dźwigania swego krzyża, 
tak bardzo „wkomponowanego” w Krzyż Chrystusa. Przypomnijmy sobie te ważne, 
chociaż mało znane postaci z Ewangelii, które wymieniał Ks. Rekolekcjonista…                                                                                                                                       
 Jak niewiele potrzeba, aby być ową niewiastą z olejkiem nardowym, usługującą 

Chrystusowi na dzień Jego pogrzebu... 
 Jak niewiele potrzeba, aby stać się właścicielem wieczernika, aby przyjąć      

Chrystusa, tym razem Uchodźcę z Ukrainy...                                                                                                                                                                                                                          
 Jak niewiele potrzeba, aby być Aniołem z Ogrójca w czasie czyjejś męki na łożu boleści…      
 Jak niewiele potrzeba, aby tak jak żona Piłata - upomnieć źle czyniących,           

chociażby w kręgu rodzinnym... 
 Jak niewiele potrzeba, aby zwłaszcza dziś podjąć czyjś krzyż, niczym pomocny      

z obowiązku - Cyrenejczyk…  
 Jak niewiele potrzeba, aby… nadal być dla Chrystusa „NUMEREM JEDEN”… 
                        /K.B./ 

POMÓDLMY  SIĘ WSPÓLNIE…                                                                                                                                                                                           
o nasze - w tym Wielkim Poście - prawdziwe nawrócenie…  
Matko Wielkiego Postu…                                                                                                                                                                      
Matko tego świętego czasu, który jest nam dany,                                                                                                                      
jako dar, jako możliwość powrotu do Syna,                                                                                                                                                        
proś za nas..., którzy tak często od Niego odchodzimy. 
Matko naszych postanowień, tak prostych i tak często łamanych,                                                                                                                
bo życie zbyt trudne i skomplikowane.                                                                                                                                        
Matko naszych słabych chwil, którzy słabi jesteśmy…                                                                                                          
proś za nas…  
Matko Wielkiego Postu, dłuższej modlitwy i postu piątkowego,                                                                                                                                 
tego duchowego, który zło dobrem zwycięża…                                                                                                                                      
proś za nas…                                                                                                                
Matko ludzkiego cierpienia, które widać w oczach i w chorym ciele,                                                                                                     
i tego, które tylko Bóg zrozumieć potrafi…                                                                                                                                        
proś za nas…  
Matko ludzkiej biedy ludzkiego poszukiwania, tęsknoty za pracą,                                                                                                                                       
za godnością, za wspólnym posiłkiem w rodzinie...                                                                                                                             
proś za nas…  
Matko naszego postu i świętowania...                                                                                                                                      
módl się za nami grzesznymi… Amen.                          /S. Dolores Zok SSpS/ 

Z NAUCZANIA  OJCA  ŚWIĘTEGO…                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
papież Franciszek w Orędziu na Światowy Dzień Środków Społecznego        

Przekazu (2021 r.) przypominał: 

Ewangelia wydarza się na nowo dzisiaj, za każdym razem, gdy otrzymujemy 
jasne świadectwo osób, których życie zostało zmienione przez spotkanie 
z Jezusem. Od ponad dwóch tysięcy lat to łańcuch spotkań przekazuje 
urok przygody chrześcijańskiej. Wyzwaniem, przed którym wszyscy stoimy, 
jest zatem komunikowanie, spotykając osoby tam, gdzie są, i takie, jakie są… 
 Panie, naucz nas wychodzić poza nasze „ja” i wyruszać na        
poszukiwanie prawdy. Naucz nas iść, by zobaczyć, naucz nas        
słuchać, nie pielęgnować uprzedzeń nie  wyciągać pośpiesznych wniosków.  

DOBRE  RADY… nie tylko… na Wielki Post…  
 Modlitwa wzajemna jest błogosławioną więzią, która nigdy nie słabnie…  
 Przez cierpienie pogłębia się miłość…  
 Norma mojej miłości do braci leży w tej, której oczekuję od nich dla siebie…  

                                                                  /Bł. Ks. Kard. Stefan Wyszyński/ 


