OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA - 17 KWIETNIA 2022 roku
1. Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego - Wielkanoc.
Z racji oktawy wielkanocnej w piątek nie obowiązuje post od pokarmów mięsnych.
2. Jutro Poniedziałek Wielkanocny - Msze Święte jak w każdą niedzielę. Taca
z tego dnia przeznaczona będzie na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
3. W czwartek o godz. 19.00 spotkanie i próba dla kandydatów do bierzmowania.
4. W piątek - 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.
5. Z piątku na sobotę, tj. 22-23 kwietnia, włączamy się w Noc Walki o Błogosławieństwo
Dla Polski. Noc Walki rozpocznie sie Apelem o godz. 21.00 i trwać będzie do godz. 3.00.
O godz. 24.00 Msza Święta w intencji Ojczyzny. W programie Modlitwa Różańcowa,
Litania do św. Andrzeja Boboli oraz Adoracja Najświętszego Sakramentu.
6. W Wielki Piątek rozpoczęliśmy dziewięciodniową Nowennę do Miłosierdzia
Bożego, która potrwa do Uroczystości Miłosierdzia Bożego, obchodzonej w przyszłą niedzielę.
W ramach Nowenny na Mszy Świętej o godz. 18.00 będziemy modlić się w następujących
intencjach:
wtorek - w intencji rodziców i dzieci przystępujących do I Komunii Świętej;
środa - w intencji Rycerzy Kolumba i ich rodzin;
czwartek - w intencji młodzieży, szczególnie przygotowującej się do Sakramentu Bierzmowania
i Maturzystów;
piątek - w intencji wszystkich Wspólnot naszej parafii;
sobota - w intencji Kółek Różańcowych.
W Niedzielę Bożego Miłosierdzia zapraszamy na uroczystą Mszę Świętą odpustową
o godz.15.00. Po każdej Mszy Świętej Wspólnota Apostolstwa Miłosierdzia Bożego
poprowadzi modlitwę Koronką do Miłosierdzia Bożego.
Taca z tego dnia przeznaczona jest na duszpasterstwo charytatywne naszej diecezji.
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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Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno,
Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu.
Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus
kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów
drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił,
zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu
i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem
z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza
także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd
bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

…ŻYCZENIA…ŻYCZENIA…ŻYCZENIA…
„Wszystko, co połamane, wdeptane do ziemi, jeszcze się podniesie,
jeszcze zazieleni...”
/Ernest Bryll/
O Brzasku Poranka Wielkanocnego, ze zdumieniem i radością
ujrzeliśmy pusty Grób…
Zwycięstwo Zmartwychwstałego Chrystusa…
Zwycięstwo Życia nad śmiercią…
Zwycięstwo Prawdy nad kłamstwem…
Zwycięstwo Miłości nad nienawiścią…
Zwycięstwo Boga nad szatanem…
Ż Y C Z M Y... sobie nawzajem, aby i w nas - zwyciężył Pokój Zmartwychwstałego
Chrystusa… Alleluja! Ż Y C Z M Y… sobie nawzajem, aby i w nas - zwyciężyła
Nadzieja Zmartwychwstałego Chrystusa… Alleluja! Ż Y C Z M Y… sobie nawzajem,
aby i w nas - zwyciężyła Miłość Zmartwychwstałego Chrystusa… Alleluja!
Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja! Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!
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Gdyby Chrystus nie Zmartwychwstał
daremna byłaby nasza wiara.
Ks. Proboszcz
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Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO:
św. Jan Paweł II w swoim Orędziu Wielkanocnym z 1979 r. nauczał:

REFLEKSJE… ZAMYŚLENIA… WNIOSKI…
Pieczęć Boga…
Zmartwychwstanie jest cudem, w którym jaśnieją blaskiem wyjątkowym zarysy Bożej
interwencji. A tym samym gmach wiary chrześcijańskiej zyskuje swoje bezpieczne
i niewzruszone oparcie. Toteż z jednej strony potęga tego cudu skutecznie i nieomylnie
podpiera wiarę chrześcijan, a z drugiej wciąga ich w zasięg promieniowania
nadprzyrodzonego, w którym sprawdzają się słowa uczniów idących razem ze
Zmartwychwstałym Chrystusem do Emaus: „Czy serce nie pałało w nas, gdy mówił
do nas w drodze wyjaśniając nam Pisma?” (Łk 24,32).Ten proces wewnętrznej
odmiany znajduje swoje harmonijne wypełnienie w postawie ,której klasycznym
wyrazem są słowa Tomasza apostoła do Zmartwychwstałego Chrystusa: „Pan mój
i Bóg mój!” (J 20, 28).
/Ks. Franciszek Dziasek/

DROGA KRZYŻOWA…
rozważaniem… ostatniej… Stacji Drogi Krzyżowej…
STACJA XV - ZMARTWYCHWSTANIE…
Mimo, że „wielcy tamtego świata” bardzo dokładnie powielali plotkę o wykradzionym
ciele Chrystusa, mimo że do dziś mają oni swoich „wyznawców kłamstwa”… to prawda
o pustym grobie Jezusa jest pewnością ponad wszelkie pewności. I my, którzy mienimy
się dziś Jego uczniami wiemy, że tamte odległe czasy, kiedy to nie rozpoznano
w Jezusie Mesjasza, tamte czasy wpisują się swoim tragizmem niedowiarstwa i teraz,
gdy samowładni władcy tego świata nie chcą uznać Tego, który był i jest i będzie!
Wszystkie Stacje Drogi Krzyżowej prowadziły nas do Chrystusowego Grobu… Złożono
w Grobie martwe Ciało Jezusa i opieczętowano Grób, stawiając przy nim straże...,
a jednak… Niewiasty zastały Grób Pusty!
I tak do dziś, mimo owej utrwalanej przez wieki „plotki” - Grób jest pusty, bo Chrystusa
pokonał śmierć i dał nam Życie na całą wieczność… Od tamtego pamiętnego Brzasku
Poranka Wielkanocnego nastąpiło w nas Przebudzenie Nadziei… i niech trwa!
„A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża
rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego…” (Rz 5,5).
/K.B./

UWIELBIENIE ZMARTWYCHWSTAŁEGO…
Niech będzie uwielbiony Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego…,
Który prawdziwie powstał z martwych…,
Który ukazał się uczniom i Piotrowi…,
Który pokazał Tomaszowi ręce swoje i bok zraniony…,
Który poszedł do Emaus za smucącymi się uczniami…,
Którego radości nikt nam nie odbierze…
Jezu Chryste, Odkupicielu świata, Zbawco nasz i Bracie… zmiłuj się nad nami!
/Romano Guardini/

Resurrexit teria die… Trzeciego dnia zmartwychwstał… Powtarzamy
dziś z całym Kościołem te słowa ze szczególnym przejęciem. Powtarzamy
je z tą samą wiarą, z jaką zostały - właśnie w tym dniu - wypowiedziane po
raz pierwszy. Z tą samą pewnością, jaką włożyli w to zdanie naoczni
świadkowie. Nasza wiara pochodzi z ich świadectwa. Świadectwo zrodziło
się: z widzenia, ze słyszenia, ze spotkania, z dotykania przebitych rąk
i nóg i boku. Świadectwo zrodziło się z faktu; trzeciego dnia zmartwychwstał.
Dziś powtarzamy te słowa z całą prostotą, gdyż pochodzą one od ludzi
prostych. Pochodzą one od serc miłujących, które tak bardzo ukochały Chrystusa, że
zdolne są przekazywać i przepowiadać samą tylko prawdę o Nim: crucifixus sub
Pontio Pilato passus et sepultus est - ukrzyżowany pod Poncjuszem Piłatem został
umęczony i pogrzebany. Tak brzmią słowa tego świadectwa. I z taką samą prostotą
prawdy głoszą dalej: et resurrexit tertia die - i zmartwychwstał dnia trzeciego.
Tą prawdą, na której jak na kamieniu węgielnym opiera się cała budowla naszej
wiary, pragniemy dzisiaj znowu podzielić się z sobą wzajemnie jako pełnią Ewangelii;
my wyznawcy Chrystusa, my chrześcijanie, my Kościół. A równocześnie pragniemy
się nią dzielić z wszystkimi, którzy nas słuchają, z wszystkimi ludźmi dobrej woli.
Dzielimy się nią wśród radości, bo jakżesz nie radować się ze zwycięstwa Życia nad
śmiercią!

MYŚLI WIERSZEM PISANE…
W ciało w grobie złożone spoglądałem z trwogą
I myślałem: Zbłądziłeś, gdyś rzekł - Zmartwychwstanę.
Znam drżącą trwogę niewiast, kiedy szły do grobu.
Znam zwątpienie Tomasza, gdy kładł palec w ranę.
Widziałem straż przy grobie. Patrzałem na kamień,
Który grób Twój jak góra na wieczność zawalił.
Jakże uwierzyć mogłem: On ten kamień złamie
I ranę poda palcom, bym w nią włożył palec?!
A Ty od wieków wstajesz. Coraz głębsze groby.
Co wiek cięższe kamienie i czujniejsze straże.
A czuję: stoisz znowu. I widzę Twe stopy,
I blask bije z rąk Twoich, z Zmartwychwstałej Twarzy.

Z SERCA DO SERCA…

CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁ…!!!
PRAWDZIWIE ZMARTWYCHWSTAŁ…!!!
i wszystko jest jasne…!!!
Moja… wiara klęka dziś w MILCZENIU… przed Największą Tajemnicą Wszechczasów!
ALLELUJA!!!… ALLELUJA!!!… ALLELUJA!!!
/K.B./

WIELKANOCNE ZAMYŚLENIA…

Ku przestrodze…
Nie zapominaj, że Cierpienie jest probierzem Miłości...
/Josemaria Escriva/

/Wojciech Bąk/
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 Nie musisz wszystkiego rozumieć, wystarczy, że wszystko, co Bóg daje, kochasz…
 Największą mądrością jest umieć jednoczyć, a nie rozbijać...
 Na miłość, jaką Bóg ma dla mnie, nawet moje liche serce może odpowiedzieć - tylko
/Bł. Ks. Kard. Stefan Wyszyński/
3 miłością…

