OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA - 24 KWIETNIA 2022 roku
1. Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Bożego Miłosierdzia (78. Tydzień Miłosierdzia)
uroczysta Msza Święta odpustowa o godz.15.00. Po każdej Mszy Świętej Wspólnota
Apostolstwa Miłosierdzia Bożego poprowadzi modlitwę Koronką do Miłosierdzia Bożego.
Dzisiaj również obchodzimy Międzynarodowe Święto Caritas - dzisiejsza taca
przeznaczona jest na duszpasterstwo charytatywne naszej diecezji.
 Szczególnie dziś pamiętamy o śp. Ks. Kanoniku Jerzym Zawadzkim pierwszym Proboszczu, także z racji wczorajszej 15. rocznicy śmierci.
2. W poniedziałek Święto św. Marka Ewangelisty, jest to również Dzień Modlitw
o Urodzaje.
3. We wtorek Uroczystość Św. Wojciecha - Głównego Patrona Polski i Diecezji
Ełckiej, w tym dniu imieniny obchodzi J. E. ks. Bp. Jerzy Mazur - otoczmy go modlitwą. W
Ełku procesja z relikwiami św. Wojciecha o godz. 17.00 z Kościoła NSJ do Katedry.
4. W środę o godz. 19.00 spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej.
5. W piątek św. Katarzyny Sieneńskiej Patronki Europy.
 Spowiedź dzieci I komunijnych o godz. 16.30.
6. W sobotę o godz. 10.00 I Komunia Święta - rozpoczyna ona Biały Tydzień. Msze
Święte w Białym Tygodniu dla dzieci o godz. 18.00, a w niedziele i Uroczystości o 10.30.
7. W niedzielę (1 Maja) Wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika - jest to Dzień
Modlitw w intencji pracujących i bezrobotnych.
 od niedzieli rozpoczynają się nabożeństwa majowe ku czci NMP, które
odprawiane będą codziennie przez cały miesiąc po Mszy Świętej w niedzielę o
godz. 17.00, a w tygodniu o godz. 18.00.
W niedzielę 8 Maja o godz. 10.30 Rocznica I Komunii Świętej, dla dzieci, które
przystąpiły do niej w zeszłym roku - prosimy rodziców o dopilnowanie
spowiedzi swojego dziecka;
8. W następną niedzielę rozpoczynamy 14. Ogólnopolski Tydzień Biblijny. Będzie
to też Niedziela Narodowego czytania Pisma Świętego.
9. Pomoc uchodźcom z Ukrainy - istnieje możliwość wpłat środków
finansowych na konto Caritas Diecezji Ełckiej z dopiskiem „Ukraina” - 29 1020 4724
0000 3302 27 2369 (PKO BP S.A. O/Ełk)
10.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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Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi
były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich:
«Pokój wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem
uczniowie, ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam».

Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł
Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!»
Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca
mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę».
A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi,
Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!»
Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę
i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».
Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!»
Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie
widzieli, a uwierzyli».
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec uczniów.
Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście
wierząc, mieli życie w imię Jego.
OTO SŁOWO PAŃSKIE

REFLEKSJE… ZAMYŚLENIA… WNIOSKI…
Miłość Miłosierna przynagla nas…,
abyśmy byli dla świata Znakami Czytelnej Bożej Nadziei…
Miłość Miłosierna przynagla nas…,
abyśmy byli dla wszystkich Znakami Czułej Dobroci Boga…
Miłość Miłosierna przynagla nas…,
abyśmy byli dla cierpiących i opuszczonych Znakami Bożego Miłosierdzia…

Sercu

PRZESŁANIE

EWANGELICZNE

Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych.
Miłosierdzie też jest nieograniczone.

/K.B./

SMS… od Św. Siostry Faustyny…
 Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, otwieram wpierw na oścież drzwi miłosierdzia Mojego. Kto nie chce przejść przez drzwi miłosierdzia, ten musi przejść przez
drzwi sprawiedliwości Mojej...

Ks. Proboszcz
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Z SERCA DO SERCA…

Trwamy w najpiękniejszym czasie Kościoła, kiedy to wszystko stało się jasne:
Chrystus Zmartwychwstał! Alleluja! Prawdziwie Zmartwychwstał! Alleluja!
Dlatego tym bardziej człowiecze serce i dusza wznoszą się w Dziękczynieniu za - aż
tak wielkie rzeczy - które nam Bóg Ojciec, Bogaty w Miłosierdzie, uczynił…
W Eucharystii i Kapłaństwie… Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać będę…
Jak wygląda nasza codzienność, w której tak często odzieramy naszych Kapłanów z
dobrego imienia, a tym samym - zniesławiając Chrystusowy Kościół - zniesławiamy
samych siebie… Jakie są nasze rozmowy o Kapłanach, o naszych Kapłanach: Ks.
Proboszczu Jaremie, Ks. Marcinie, Ks. Tadeuszu, Ks. Bernardzie, Ks. Antonim...
i innych Kapłanach przybywających do naszego Sanktuarium? Modlimy się za Nich,
jesteśmy życzliwi, wyrozumiali? Oby nasza Wdzięczność była tak prawdziwa, jak
piękne Życzenia składane Kapłanom w Wielki Czwartek… Szanujmy naszych
Kapłanów, bo… „robotników mało”...
W Eucharystii i Kapłaństwie… Miłosierdzie Pańskie na wieki wychwalać
będę… Uczestniczyliśmy w Cudzie Eucharystii - Triduum Paschalnego - i nadal
korzystamy ze Zdrojów Zbawienia, zanurzając się w Tajemnicy Miłosiernej Miłości
Boga. Trzeba nam nieustannie dziękować za naszą parafię - Wspólnotę Wspólnot - a
zwłaszcza za Kapłanów tak wiernie, wytrwale i z oddaniem posługujących w naszym
Sanktuarium. Obyśmy nie ustawali w błaganiu o świętość Ich życia oraz o nowe
liczne, święte powołania, bo… „robotników mało”…
Jezu ufam Tobie… teraz… i zawsze… i na wieki wieków… Amen… Alleluja! /K.B./

ZAPAMIĘTAJ…!… NIE ZAPOMNIJ…!

Międzynarodowe Święto Caritas… obchodzone jest w Uroczystość Bożego
Miłosierdzia. Rozpoczynamy także Tydzień Miłosierdzia. Jest to szczególny czas, w
którym możemy jeszcze bardziej wniknąć w potrzeby ludzi samotnych,
opuszczonych, wykluczonych i ubogich. Aktualnie trwająca wojna niech uwrażliwia
nas szczególnie na uchodźców z Ukrainy, ich potrzeby duszy i ciała. Niech to będzie
dla nas możliwość obdarowywania innych Miłosierdziem Bożym.
Uczynki Miłosierdzia
co duszy:
co do ciała:
1. Grzesznych upominać.
1. Głodnych nakarmić.
2. Nieumiejętnych pouczać.
2. Spragnionych napić.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
3. Nagich przyodziać.
4. Strapionych pocieszać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Krzywdy cierpliwie znosić.
5. Więźniów pocieszać.
6. Urazy chętnie darować.
6. Chorych nawiedzać.
7. Modlić się za żywych i umarłych.
7. Umarłych pogrzebać.
Zastanówmy się kolejny raz, czy i w jaki sposób realizujemy w codziennym
życiu te, tak ważne, Chrystusowe zadania… „Cokolwiek uczyniliście jednemu z
tych najmniejszych, Mnie uczyniliście”.
Rodzina Zjednoczona na Modlitwie - 2022 - „Posłani w pokoju
Chrystusa”… kwiecień - 2022 - „ Dar Bożego Miłosierdzia”
Miłosierdzie jest drogą, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na
nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu... Bardzo
potrzebujemy Boga, aby kochać i przebaczać... Miłosierdzie i przebaczenie są
owocami miłości ...
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Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO:
św. Jan Paweł II - 17 sierpnia 2002 r. w Krakowie - Łagiewnikach, zawierzył cały
świat Bożemu Miłosierdziu, odmawiając Uroczysty Akt Zawierzenia…
Trzeba iskrę Bożej Łaski rozniecać…
Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia.
W Miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście!
To zadanie powierzam Wam, Drodzy Bracia i Siostry, Kościołowi (...)
w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego Miłosierdzia (...)
Bądźcie Świadkami Miłosierdzia…!

MYŚLI WIERSZEM PISANE…
Wieczerza Pańska zastawiona,
Jezus z Apostołami do stołu zasiada,
Jego Istota cała w miłość przemieniona,
Bo taka była Trójcy Świętej rada.
Miłość kryje się pod postać chleba,
Odchodząc- by zostać z nami.
Takiego wyniszczenia nie było trzeba,
Ale miłość gorąca spowiła Go tymi postaciami.
Nad chlebem, winem mówi te słowa:
To jest Krew, to jest Ciało moje,
Choć tajemnicze lecz radosne słowa.
I podał kielich między ucznie swoje.

/św. S. Faustyna Kowalska/

POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…

Boże, któryś z miłosierdzia swego powołać raczył z nicości do bytu rodzaj ludzki, z
hojnością go obdarzyłeś naturą i łaską. Lecz hojności Twojej jakby nigdy nie dosyć
- Ty, Panie, w miłosierdziu swoim dajesz nam życie wiekuiste. Przypuszczasz nas do
swego szczęścia wiekuistego i dajesz nam udział w swym życiu wewnętrznym, a czynisz
to jedynie z miłosierdzia swego. Tak nas darzysz łaską swoją jedynie dlatego, żeś dobry i
pełen miłości. Niech będzie uwielbione miłosierdzie Twoje, o Panie; całe wieki wysławiać
Cię będziemy. I zdumieli się aniołowie nad wielkością miłosierdzia, któreś
okazał ludziom…
/św. S. Faustyna Kowalska/

…SYNOD…SYNOD…SYNOD…
Duchowość podążania razem jest powołaniem do stawania się zasadą wychowawczą
dla formacji osoby ludzkiej chrześcijanina, rodzin i wspólnot… Odpowiedzmy sobie

- już po raz ostatni w czasie synodalnych refleksji - na następujące pytania i wyciągnijmy
właściwe wnioski…
 Jak kształtujemy osoby, zwłaszcza te, które pełnią odpowiedzialne funkcje we wspólnocie
chrześcijańskiej, aby były zdolne do „podążania razem”, słuchania siebie nawzajem

i angażowania się w dialog?
  Jaką formację oferujemy w zakresie rozeznawania i sprawowania władzy? 
 Jakie narzędzia pomagają nam odczytywać dynamikę kultury, w której jesteśmy zanurzeni
i jej wpływ na nasz styl Kościoła?

Zakończyliśmy nasze refleksje, rozważania i formułowanie wniosków w parafialnych
wspólnotach synodalnych (istniało 6 wspólnot). Obecnie zebrane wnioski przekazane
będą do diecezjalnego koordynatora synodalnego. Módlmy się o błogosławione

3 owoce prac synodalnych.

/koordynator parafialnych wspólnot ds. synodalnych/

