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Serce   Sercu 

Biuletyn informacyjny Parafii  

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach  

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
 

NR 421    3. IV. 2022 r.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
NIEDZIELA - 3 KWIETNIA 2022 roku 

 1. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku.  
 2. We wtorek o godz. 19.00 spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej. 
 3. W środę po Mszy Świętej o  godz. 18.00 spotkanie Rycerzy Kolumba w sali  na plebanii.  
 4. W tym tygodniu I czwartek miesiąca. 
 5. 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. 

6. W piątek z racji Miejskiej Drogi Krzyżowej, Drogi Krzyżowej Uzdrowienia nie 
będzie. Miejska Droga Krzyżowa - rozpocznie się o godz. 18.00 Mszą Świętą w parafii 
pw. Matki Bożej Miłosierdzia - następnie uczestnicy przejdą ulicami: Chopina, Ogińskiego, 
Nowomiejską, Jana Pawła II, Podhorskiego, Dwernickiego, Kościuszki, Piłsudskiego, 
Hamerszmita do kościoła Najświętszego Serca Pana Jezusa, gdzie odbędzie się Adoracja 
Krzyża Monstrancji. 

7. W Niedzielę Palmową Msza Święta o godz. 12.00 sprawowana będzie przez      
ks. Bpa Jerzego Mazura i połączona będzie z rytem Wyznania Wiary Wspólnoty         
Neokatechumenalnej.  

8. 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. 
 9. 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)  
 10. Zachęcamy do zakupu czasopism katolickich oraz Baranków Wielkanocnych.   
 11. 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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Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud 

schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał ich. 

Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero 

co pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: 

«Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz    

nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz?» Mówili to, wystawiając Go na 

próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. 

Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, 

podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią 

kamieniem». I powtórnie schyliwszy się, pisał na ziemi. 

Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż 

do ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. 

Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie 

potępił?» A ona odrzekła: «Nikt, Panie!» Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie potępiam. Idź 

i odtąd już nie grzesz». 

OTO   SŁOWO   PAŃSKIE 

PRZESŁANIE   EWANGELICZNE   

 
 

Spotkanie z Jezusem odmieniło życie Marii Magdaleny. 
Czy po każdej spowiedzi - doświadczając miłosierdzia  

podejmujemy taką decyzję,  
aby iść i nie grzeszyć więcej?  

Ks. Proboszcz 

DOBRA RADA… nie tylko… na Wielki Post…  
• Rozmyślajcie o Panu i Jego potędze, szukajcie Jego oblicza… (Ps 105,4) 
• Myśl o Nim na każdej drodze, a On twe ścieżki wyrówna… (Prz 3,6) 
• Albowiem, Ja Pan, twój Bóg, ująłem cię za prawicę mówiąc ci:                                                                                               

Nie lękaj się, przychodzę ci z pomocą… (Iz 41,13)  
PS.  Św. Tereska od Dzieciątka Jezus powtarzała:  
Ja sama = O, Pan Jezus = WSZYSTKO, a więc: 0+ WSZYSTKO = WSZYSTKO. /K.B./ 

RODZINA ZJEDNOCZONA NA MODLITWIE… Posłani w pokoju Chrystusa…                                                                                                                                                     
kwiecień’ 2022 - Dar Bożego Miłosierdzia…  
 Wydarzenia Triduum Paschalnego wystawiły na próbę wiarę Apostołów. Jezus 

dlatego na nowo gromadzi w Wieczerniku  swoich uczniów; Wieczernik stał się 
symbolem Kościoła…  

 Pierwszym darem Zmartwychwstałego Pana jest dar odpuszczenia grzechów    
Sakrament Pojednania i Pokuty... 

 Musimy uznać z pokorą, że nikt o własnych siłach nie może uwolnić się od grzechów…   
                                                      /opr. K.B./ 



Z NAUCZANIA  OJCA  ŚWIĘTEGO…                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

św. Jan Paweł II w encyklice - REDEMPTOR HOMINIS - przypomina: 

Dobro ma swoje źródło w Mądrości i Miłości. W Jezusie Chrystusie 
świat widzialny, stworzony przez Boga dla człowieka - świat, który wraz          
z grzechem został poddany marności - odzyskuje na nowo swą pierwotną 
więź z samym Boskim źródłem Mądrości i Miłości. Tak bowiem Bóg 
umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał. I tak w człowieku 
- Adamie ta więź została zerwana, tak w Człowieku - Chrystusie zostaje 
ona nawiązana na nowo… Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek 
pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione  

sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie      
dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie żywego w niej uczestnictwa. 
I dlatego właśnie Chrystus - Odkupiciel objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi. 
To jest ów - jeśli tak wolno się wyrazić - ludzki wymiar Tajemnicy Odkupienia.          
Człowiek odnajduje w nim swoją właściwą wielkość, godność i wartość swego       
człowieczeństwa. Człowiek zostaje w Tajemnicy Odkupienia na nowo potwierdzony, 
niejako wypowiedziany na nowo. Stworzony na nowo! 
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POMÓDLMY  SIĘ  WSPÓLNIE…            
 Kłaniamy Ci się Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie…  

1. Udręka bezprawia…  
2. Krzyż wyboru…  
3. Upadek głupoty…  
4. Spotkanie Nadziei…  
5. Pomoc odwagi…  
6. Gest dobroci…  
7. Niedoskonałość pragnień…  
8. Płacz egoizmu…  
9. Bezradność rozpaczy…  
10. Wstyd niemoralności…  
11. Niemoc cierpienia…  
12. Śmierć zbawcza…  
13. Moc zawierzenia…  
14. Pewność Zwycięstwa…  

 Któryś za nas cierpiał Rany…                                                                                                                                      
I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna…                               /K.B./ 

MYŚLI  WIERSZEM  PISANE…  

Uwielbiam, Panie, Twe przebite ręce,                                                                                                                                               
Uwielbiam stopy Twe przedziurawione,                                                                                                                                                     
I patrzę w ową nieboskłonu stronę,                                                                                                                                                 
Gdzie gasło słońce przytomne Twej męce. 
I co dzień Tobie przynoszę w podzięce                                                                                                                                         
Za me skruszenie łzy gorące, słone,                                                                                                                                                 
W modłach pobożnych i żarliwych tonę                                                                                                                                                  
I dnie pokuty za grzechy ci świecę. 
A cóż się jednak dzieje w mojej duszy,                                                                                                                                          
Że kiedy milczę najgłębszym milczeniem,                                                                                                                                               
Co od twej groźby bardziej mnie przestrasza. 
Czuję, że brzemię okrutne mnie kruszy,                                                                                                                                                        
A na mej dłoni cięży, strasznym mieniem                                                                                                                 
Zbrodni, trzydzieści srebrników Judasza.                         /Leopold Staff/ 

   Z  SERCA  DO SERCA…  
„Czas mija, poważanie rośnie, wydolność spada” - słowa Daga Hammarskjólda, 
szwedzkiego Sekretarza ONZ w minionym stuleciu - nabierają coraz większej wyrazistości, 
kiedy pominiemy delikatnie kwestię „poważania”. A przecież każdy z nas wie, że 
przemijanie czasu jest doświadczeniem oczywistym; jednak nie ma w nas jakoś na to 
zgody, żeby owo przemijanie było aż tak pośpieszne. I oto… połowa Wielkiego Postu… za 
nami. Warto powtórzyć pytanie postawione przez Ks. Proboszcza: Jak minął ten czas 
i co z tego wynika dla każdego z nas, dla mnie?!... 8 kwietnia br. po długim czasie - 
wyruszy znowu miejska tzn. Suwalska Droga Krzyżowa. Był taki czas, kiedy z sercem 
na klęczkach i modlitwą sięgającą Nieba, przemierzaliśmy suwalskie ulice „od Sale-
zjanów do Aleksandra”. Tym razem podejmiemy podobny trud… tyle, że na koniec 
uklękniemy przed Jezusem Miłosiernym w naszym Sanktuarium, żeby spokornieć do 
szeptu prawdziwej nadziei i otrzymać  tak bardzo upragniony Gest Bożego Przebaczenia… 
Na pewno warto wyruszyć na ten Krzyżowy Szlak i wspólnie z najbliższymi - Stacja 
po Stacji- rozważyć kolejny raz Mękę i Śmierć naszego Zbawiciela i Pana. Na pewno 
warto po raz kolejny uświadomić sobie: jak było..., jak jest..., a nade wszystko jak ma 
być w moim i naszym życiu, aby wreszcie ustały gniewy i spory..., aby Pokój Chrystusowy 
zapanował i w nas, i wokół nas… na Ukrainie i na świecie... 
Oby nikt z nas nie popełnił grzechu zaniedbania… 8. 04. 2022 r. - drugi piątek miesiąca…                                                                         
Droga Krzyżowa Uzdrowienia, Przyjdźmy na naszą miejską Suwalską Drogę 
Krzyżową…                                                                                                     /K.B./ 

REFLEKSJE… ZAMYŚLENIA… WNIOSKI…  
Trzeba sobie w końcu powiedzieć: Bóg chce od nas nie tylko walki ze złem, chce 
przede wszystkim czynienia dobra. Etyka Chrystusowa nie żąda, abyś wyszukiwał w 
sobie coraz to nowe wady, ale żebyś stawiał sobie realne cele i konsekwentnie je 
realizował. W urzeczywistnianiu planów będą ci stawały na przeszkodzie twoje wady, 
które będziesz starał się przezwyciężać. Spowiedź powinna być także oskarżeniem 
się z niespełnionego dobra, z zaniedbanych obowiązków, z nie osiągniętych celów. 
Może powiesz: „To jest przecież to samo”. Nie, te postawy są tak różne, jak różna 
jest ofensywa od defensywy.                                                           /Ks. M.M./ 

…SYNOD…SYNOD…SYNOD…  
Synodalność zakłada dialog, który jest drogą wytrwałości… musimy szukać        
odpowiedzi na pytania, które są wyrazem naszego zatroskania o sprawy Kościoła... 
 Jakie rozwijamy doświadczenia dialogu i wspólnego zaangażowania z wyznawcami 

innych religii? 
 W jaki sposób Kościół prowadzi dialog i uczy się od innych instytucji społeczeństwa: 

świata polityki, ekonomii, kultury, społeczeństwa obywatelskiego, ubogich itd.? 
 W jaki sposób rozwiązywane są aktualne problemy, wynikające z różnicy zdań, 

poglądów, czy zapatrywań? 
                                         /koordynator parafialnych wspólnot ds. synodalnych/ 


