WIELKI PONIEDZIAŁEK

WIELKI PIĄTEK

W tym dniu czytanie mszalne przenoszą nas do Betanii, gdzie dla Jezusa i Jego
uczniów siostry Maria i Marta, a także wskrzeszony przez Jezusa Łazarz wyprawiają
ucztę. To w tym czasie - na pretensje i zarzuty Judasza związane z rozrzutnością
Marii, co do użycia drogocennego olejku - Pan Jezus mówi, że Maria namaściła
Go na dzień Jego pogrzebu…
„Wszechmogący Boże, z powodu własnej słabości upadamy w grzechy, daj nam
nowe życie przez zasługi Twojego jedynego Syna...”.
(Modlitwa z W. Poniedziałku)

Obchodzimy Pamiątkę śmierci Pana Jezusa. Jest to Dzień Pokuty, w którym
Adoracja Krzyża jest najważniejszą częścią liturgii tego dnia. W Wielki Piątek
zbawcza ofiara Jezusa usuwa nasze grzechy, dlatego możemy z wdzięcznością
i pokorą odsłonić krzyż i oddać chwałę Zbawicielowi. Po adoracji Krzyża i Komunii
Świętej następuje przeniesienie Najświętszego Sakramentu - z ciemnicy - do Grobu
Pańskiego, gdzie powinniśmy trwać na Adoracji, dziękując Jezusowi za Jego
nieskończoną i Miłosierną Miłość, a także przepraszając Go za wszystko...
Droga Krzyżowa...
1. Za każdą niesprawiedliwość…
2. Za brak odwagi…
3. Za bylejakość…
4. Za brak miłości…
5. Za lenistwo…
6. Za unikanie dobra…
7. Za zniechęcenie…
8. Za opieszałość…
9. Za rozpacz...
10. Za nieczystość...
11. Za nieposłuszeństwo...
12. Za zdradę Krzyża...
13. Za utratę nadziei...
14. Za brak wytrwałości…
Któryś za nas cierpiał rany, Jezu, Chryste, zmiłuj się nad nami...
„Boże, nasz Ojcze, wejrzyj łaskawie na Twoją rodzinę, za którą nasz Pan, Jezus
Chrystus, dobrowolnie oddał się w ręce prześladowców i poniósł mękę na krzyżu.
Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki
wieków.”
(Modlitwa z Wielkiego Piątku)

WIELKI WTOREK
Z liturgii słowa - tego dnia - dowiadujemy się, jak to Jezus najpierw mówi o zdradzie
Judasza, a następnie w rozmowie z Piotrem przepowiada mu, że ten go trzykrotnie
się zaprze i to jeszcze przed porannym pianiem koguta. Jezus wyznaje uczniom,
że chociaż wciąż jest smutny, to nadchodzi godzina, w której Bóg otoczy
Go chwałą…
„Wszechmogący, wieczny Boże, daj nam tak sprawować misteria Męki Pańskiej,
abyśmy mogli otrzymać Twoje przebaczenie...”
(Modlitwa z W. Wtorku)

WIELKA ŚRODA
Czytania liturgiczne tego dnia ukazują nam zatwardziałe serce Judasza, który
najpierw sam udał się do arcykapłanów i wydał Jezusa za trzydzieści srebrników,
aby później w wieczerniku nie zmienił zdania, mimo że Jezus dał mu do zrozumienia,
że zna tajniki jego przewrotnego serca. Niestety pocałunkiem w Getsemani Judasz...
zdradził Jezusa.
„Boże, Ty chciałeś, aby Twój Syn przez śmierć na drzewie krzyża uwolnił nas spod
władzy szatana spraw, abyśmy wiernie Tobie służyli i dostąpili łaski zmartwychwstania.”
(Modlitwa z W. Środy)

TRIDUUM

P A S C H A L N E – Najświętsze Dni w historii świata...
WIELKI CZWARTEK

Pamiątka ustanowienia przez Jezusa dwóch sakramentów: Kapłaństwa i Eucharystii.
Dokonało się to w czasie Ostatniej Wieczerzy, gdzie sam Pan Jezus przewodniczył pierwszej w historii Mszy Świętej... Dziś Msza Święta Wieczerzy Pańskiej
rozpoczyna Misterium Odkupienia… Liturgia nie kończy się jednak
błogosławieństwem, ale trwa dalej... Jezus w ciemnicy samotnie przeżywa swoją
mękę; trwamy zatem z Nim, aby w czasie adoracji zanurzyć się w Jego Miłości.
Modlimy się w intencji kapłanów, którzy posługują w najważniejszych chwilach
naszego życia, aby poprzez swoje święte życie umacniali nas w wierze i prowadzili
także do świętości…
„Boże, Ty jesteś zbawieniem, tych, którzy Ciebie miłują, Ty przez śmierć swojego
Syna dałeś nam nadzieję osiągnięcia tego, w co wierzymy, pomnóż w nas dary
swojej łaski, abyśmy mieli udział w chwale Jego zmartwychwstania. Który z Tobą
żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki
wieków.”
(Modlitwa z Wielkiego Czwartku)
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WIELKA SOBOTA
To najbogatszy w liturgiczne symbole dzień roku. Jest to również Dzień Ciszy.
W tym dniu przychodzimy do świątyni i święcimy pokarmy. Sprawowana Liturgia
Wigilii Paschalnej jest kontynuacją poprzedniego dnia i poprzez wprowadzenie
zapalonego paschału – symbolu zmartwychwstałego Jezusa - Światłości Świata przygotowuje nasze serca do uroczystego ogłoszenia Zmartwychwstania Chrystusa…
„Wszechmogący, wieczny Boże, Twój Syn Jednorodzony został złożony w grobie
i wyszedł z niego pełen chwały, spraw łaskawie, by wierni, którzy przez chrzest
uczestniczą w Jego śmierci, także dzięki Jego zmartwychwstaniu osiągnęli radość
życia wiecznego.”
(Modlitwa z Wielkiej Soboty)

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
- to… ósmy..., a zarazem PIERWSZY dzień tygodnia

ALLELUJA!!!...ALLELUJA!!!...ALLELUJA!!!...
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA - 10 kwietnia 2022 roku
1. Dzisiaj Niedziela Męki Pańskiej tzw. Niedziela Palmowa. Mszę Świętą
o godz. 12.00 sprawować będzie ks. Bp. Jerzy Mazur, odbędzie się też Wyznanie Wiary
Wspólnoty Neokatechumenalnej.
Rozpoczynamy Wielki Tydzień. Okres Wielkiego Postu trwa do Wielkiego Czwartku. Od Mszy Wieczerzy Pańskiej w czwartek rozpoczynamy Triduum Paschalne.
2. We wtorek od godz. 20.00 do 24.00 w naszym Sanktuarium odbędzie się Noc
Konfesjonałów.
3. W środę Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
4. W Wielką Środę o godz. 15.00 nabożeństwo Drogi Krzyżowej wraz z Koronką
do Miłosierdzia Bożego w Wielki Piątek o godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia.
W ramach Triduum Paschalnego:
Liturgia Wielkiego Czwartku - godz. 18.00, czuwanie i Adoracja Najświętszego
Sakramentu w Ołtarzu Ciemnicy do godz. 23.00 oraz w piątek od 7.00 do 18.00.
Liturgia Wielkiego Piątku - godz. 18.00, czuwanie i Adoracja Najświętszego
Sakramentu przy Grobie Pańskim do godz. 24.00 oraz w sobotę od 7.00 do 22.00.
Liturgia Wielkiej Soboty i Wigilii Paschalnej - godz. 22.00 - zakończone procesją
rezurekcyjną w nocy - prosimy o przyniesienie świec. W niedzielę Zmartwychwstania
Pańskiego o godz. 7.00 Msza Św. z procesją eucharystyczną, dalej świąteczny
porządek Mszy Świętych.
5. Święcenie pokarmów w Wielką Sobotę o godz. 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
14.00, 16.00, 18.00 i przed samą liturgią wigilii paschalnej - w tym czasie zachęcamy
do Adoracji Pana Jezusa w grobie.
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
9. Ofiary na kwiaty do Grobu Pańskiego można składać do skarbonki przy ołtarzu
Matki Boskiej Częstochowskiej.

Biuletyn informacyjny Parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach

Serce Sercu
NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ
NR 423
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Ewangelia
według świętego Jana
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Nazajutrz wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do
Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw. Wołano: Hosanna!
Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie, oraz: «Król Izraela!»
A gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, jak jest napisane: Nie bój się, Córo Syjonu!
Oto Król twój przybywa, siedząc na oślęciu.
Z początku Jego uczniowie nie zrozumieli tego. Ale gdy Jezus został uwielbiony,
wówczas przypomnieli sobie, że to o Nim było napisane i że tak Mu uczynili. Dawał
więc świadectwo ten tłum, który był z Nim wtedy, kiedy Łazarza z grobu wywołał
i wskrzesił z martwych. Dlatego też tłum wyszedł Mu na spotkanie, ponieważ
usłyszał, że ten znak uczynił. Faryzeusze zaś mówili jeden do drugiego: «Widzicie,
że nic nie uzyskacie? Oto świat poszedł za Nim».
OTO SŁOWO PAŃSKIE

ŻYCZENIA… ŻYCZENIA… ŻYCZENIA…
- Z OKAZJI WIELKIEGO CZWARTKU -

Czcigodny i Kochany NASZ Księże Proboszczu, Kochani Księża - Marcinie,
Tadeuszu, Bernardzie, Antoni - NASI Kapłani posługujący w Sanktuarium…
Pan Jezus powołał każdego z Was spośród Ludu Bożego i… uczynił Was Kapłanami
według swego Najświętszego Serca… Kiedyś wyruszyliście na tę posługę świętą pełni wiary i nadziei - przynagleni Jego Miłosierną Miłością, aby także tu, na niwie
naszej parafii,… pochylać się w znaku przebaczania nad człowieczą grzesznością..,
radować się odnalezieniem zagubionych.., a nade wszystko dawać w Eucharystii,
Jezusa, byśmy nie ustawali w drodze… DZIĘKUJEMY dziś całym sercem Bogu za
każdego z Was..., za Wasz trud, za Wasze święte zatroskanie o zbawienie nasze...,
za każdy gest dobroci, serca i modlitwy… PRZEPRASZAMY za każdą bylejakość...
i PROSIMY… aby Chrystus nadal się Wami posługiwał, czyniąc Was wiecznym
Darem dla siebie...
w imieniu wszystkich Parafian - Redakcja 2
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PRZESŁANIE

EWANGELICZNE

W Niedzielę Palmową wołano: „HOSANNA” a kilka dni później: „UKRZYŻUJ.”
Do której grupy należymy?
Ks. Proboszcz
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