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Serce   Sercu 

Biuletyn informacyjny Parafii  

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach  

III NIEDZIELA WIELKANOCY  
 

 
NR 426    1. V. 2022 r.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE    

NIEDZIELA - 1 MAJA 2022 roku 
 

 1. Dzisiaj  Niedziela Biblijna i rozpoczął się 14. Ogólnopolski Tydzień Biblijny z tej racji 
jest to Dzień Narodowego czytania Pisma Świętego. Dzisiaj również Wspomnienie 
św. Józefa Rzemieślnika - jest to Dzień Modlitw w intencji pracujących i bezrobotnych. 
 2.  Trwa Biały Tydzień - Msze Święte dla dzieci o godz. 18.00, a w niedziele i Uroczystości  
o 10.30. 
 3. W poniedziałek Dzień Flagi Narodowej oraz Święto Polonii i Polaków za granicą - 
otoczmy ich swoją modlitwą. 
 4. We wtorek Uroczystość - Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, głównej    
Patronki naszej Ojczyzny. Msze Święte według porządku niedzielnego.  
Jest to również Święto Narodowe - 231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3-go Maja. 
Uroczystości Miejskie od godz. 10.30 - rozpoczęcie Mszą Świętą w intencji Narodu      
i Ojczyzny w Konkatedrze św. Aleksandra  
 5. W I środę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 18.00, w sali na plebanii spotkanie 
Rycerzy Kolumba. 
 6. 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. 
 7. W czwartek po Mszy Świętej o godz. 18.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania. 
 8. W tym tygodniu I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 

9.  W I piątek miesiąca po Mszy Świętej o godz. 15.30 spotkanie Matek w Modlitwie,      
a po Mszy Świętej o godz. 18.00  Adoracja - Godzina Getsemani. 
  10.W piątek Święto św. Apostołów Filipa i Jakuba.  
  11.W sobotę Nabożeństwo I sobotnie po Mszy Świętej o godz. 18.00 
 12.W następną 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. 

13.Nabożeństwa majowe ku czci NMP, odprawiane będą codziennie przez cały        
miesiąc po Mszy Świętej w tygodniu o godz. 18.00, a w niedzielę o godz. 17.00.  
 14.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)  
 15.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  
 16.Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić następujące osoby: 

 Zapowiedź I 
Janusz Czyżyk i Agnieszka Czyżyk - związani cywilnie - parafia tutejsza 

Kto by wiedział o przeszkodach między tymi osobami, w sumieniu zobowiązany jest              

powiadomić tutejszych duszpasterzy.  

S Ł O W O   

N A   N I E D Z I E L Ę  

Ewangelia  
według świętego Jana 
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Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem 
Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza 
oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli 
mu: «Idziemy i my z tobą». Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. 
A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. 
A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, macie coś do jedzenia?» 
Odpowiedzieli Mu: «Nie». 
On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu 
mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. 
Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest Pan!» Szymon Piotr,     
usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę – był bowiem prawie nagi –     
i rzucił się wpław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za sobą sieć z rybami. 
Od brzegu bowiem nie było daleko – tylko około dwustu łokci. 
A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich 
Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście». Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na 
brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości sieć 
nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: «Chodźcie, posilcie się!» Żaden z uczniów nie odważył 
się zadać Mu pytania: «Kto Ty jesteś?», bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął 
chleb i podał im – podobnie i rybę. 
To już trzeci raz Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. 

OTO   SŁOWO   PAŃSKIE 

PRZESŁANIE   EWANGELICZNE   

 

 

Słowo Boga i w naszym życiu  

może uczynić cuda. 

Ks. Proboszcz 

RECEPTA  NA WSZYSTKO... 
 Trzeba zawsze wyjść z trudnego położenia drogą, która się wznosi w górę,                                                                

a nie taką, która się zniża....  

 Głupota wysuwa się zawsze naprzód, aby być widzianą… Mądrość cofa się w tył,                                                
aby lepiej widzieć.... 

 Wspomnienia są młodością duszy i stanowią cząstkę naszej moralności... 



POMÓDLMY SIĘ  WSPÓLNIE…                                                                                                                                                                 
w intencji dzieci, które wczoraj w naszym Sanktuarium po raz pierwszy przyjęły 
do serc Pana Jezusa…  
Maryjo, Matko Pana Jezusa, którego przyjęłaś z pokorą,                                                                                                                                                                                                                              
aby stał się Twoim Bożym Synem ,a naszym Panem i Bratem.                                                                                           
Prosimy Cię w intencji dzieci, które tu, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia,                                                                                 
po raz pierwszy w życiu przyjęły Najświętsze Ciało i Najświętszą Krew Chrystusa Pana.                                                             
Nie pozwól, aby kiedykolwiek oddaliły się od Niego...                                                                                                                 
Nie pozwól, aby kiedykolwiek zapomniały o Nim...                                                                                                              
Nie pozwól, aby kiedykolwiek  przez grzech zaprzepaściły w sobie Życie Łaski Bożej…  
Prosimy całym sercem, Matko Słowa Bożego, Niewiasto Eucharystii…                                                                                             

Módl się za tymi dziećmi, za ich rodzicami, za ich rodzinami i nie opuszczaj nigdy,                                                                         

w żadnej sytuacji ich życia. Wszak jesteś Nieustającą Pomocą. Amen. 
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 MAJOWE  ZAMYŚLENIA…  
Okres Wielkanocny trwa, i chociaż wszystko wokół niekoniecznie napawa nas pokojem, to 
jednak Wielkanocne Orędzie Chrystusa Zmartwychwstałego z konkretnym zapewnieniem: 
„Pokój wam!” ma dla nas znaczenie. Wsłuchujemy się w codzienne Słowo Boże, w 
homilie głoszone przez naszych duszpasterzy i dzięki temu karmimy się Pokarmem 
Bożej Nadziei, która ma swe jedyne źródło w Zmartwychwstałym Jezusie… A teraz wchodzimy 
w głębię Słowa Bożego poprzez możliwość przeżywania Tygodnia Biblijnego. I co 
najważniejsze, to właśnie teraz, gdy zaczyna rozbrzmiewać litanijna pieśń do Matki 
Bożej, mamy okazję zatrzymać się nad obfitością tego wszystkiego, co w każdym 
czasie, proponuje nam mądrość Kościoła Świętego... 
Tak wiele „ofert”… Takie mnóstwo możliwości wspólnotowego i osobistego skorzystania     
z obecności naszej Pani i Królowej...   
Czyżbyśmy byli aż tak nieczuli na czułość Najczulszej z Matek...?!                                                                             
Czyżbyśmy byli aż tak niemądrzy, żeby odrzucać łaski od Tej, co jest Stolicą Mądrości...?! 
Tak wiele „ofert”… Ale to od nas, od ciebie, ode mnie zależy..., czy włączymy się...                                                            
całym sercem w to staropolskie  litanijne wołanie:  
...Święta Maryjo..., Matko Dobrej Rady... Królowo Pokoju… Królowo Polski...                                                                         
Módl się za nami… teraz… i w godzinę naszej śmierci… Amen.                        /K.B./ 

Z  NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO: 
św. Jan Paweł II w encyklice - Evangelium Vitae - zwraca się do Matki Bożej                                                                                
następującymi słowami: 

  MYŚLI WIERSZEM PISANE…  
 

Majowa Pani. Matko Chrystusowa,                                                                                                                                                                    
Niech moje serce Twą piękność zachowa.                                                                                                                                       
Niech moja dusza wciąż tęskni do Ciebie,                                                                                                                                                    
Boś Ty jest mi Matką - na ziemi i w Niebie. 
Majowa Pani, Polska Częstochowska,                                                                                                                                   
Wszak jest Ci znana  każda moja troska.                                                                                                                                             
Niech ma modlitwa dosięgnie Niebiosów.                                                                                                                         
O, racz wysłuchać tęsknych naszych głosów. 
Majowa Pani, z naszego kościoła,                                                                                                                                                            
Tu, z Sanktuarium  Bożego, wciąż wołam,                                                                                                                                         
Tyś Częstochowska, Tyś Matką Pomocy.                                                                                                                                 
Udzielaj mi łaski w każdy dzień i w nocy.                                    /K.B./ 

     ZAPAMIĘTAJ… !… NIE ZAPOMNIJ…!  
 RODZINA ZJEDNOCZONA NA MODLITWIE - 2022                                                                                                                              

Posłani w pokoju Chrystusa                                                                                                                                                                 
Maj - 2022… Z Maryją dziękujemy Panu Bogu…  

Maryja wypowiedziała jedną z najpiękniejszych modlitw: „Magnificat”. Ta modlitwa 
zawiera wiele tekstów zaczerpniętych z różnych biblijnych ksiąg. Maryja jest zanurzona 
duchowo w bogactwie Słowa Bożego i w modlitewnej tradycji biblijnego Izraela. 

 Maryja jest kobietą „oddychającą Biblią”... 

 Maryja wypowiadając słowa: „Wielbi dusza moja Pana...” uznaje wielkość Boga…  

 Maryja uczy nas jak na co dzień być w Bogu i z Bogiem…  
W czasie majowych nabożeństw pamiętajmy o możliwości oddawania Panu Bogu 
przez Niepokalane  Serce Maryi  wszystkich trosk dnia codziennego, co pozwoli nam 
przetrwać najtrudniejsze  chwile i patrzeć z nadzieją w przyszłość... 

 PAPIESKIE INTENCJE MODLITEWNE 2022 
Módlmy się, aby młodzi ludzie, wezwani do pełni życia, odkryli Maryjny styl życia, który    
prowadzi do zasłuchania, głębokiego rozeznania, odwagi wiary i oddania służbie. 

 14.OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ BIBLIJNY 
Dzisiejsza Niedziela Biblijna rozpoczyna 14.Ogólnopolski Tydzień Biblijny, który przypomina 
nam o znaczeniu Słowa Bożego w naszym chrześcijańskim życiu. „Nieznajomość 
Pisma Świętego, jest nieznajomością Chrystusa” - tak twierdzi jeden z Ojców Kościoła,        
a my mamy okazję zweryfikować swój kontakt ze Słowem Bożym... 
A może jesteśmy jedyną Biblią, którą ktoś w życiu „przeczyta”, patrząc z bliska na 
nasze chrześcijańskie życie...? Dlatego tak ważne jest nasze świadectwo wiary, życie 
Ewangelią na co dzień... 

 NABOŻEŃSTWA  MAJOWE…  
W Polsce Nabożeństwa Majowe  są zwyczajowo odprawiane przed wystawionym 
Najświętszym Sakramentem i są zazwyczaj po Mszy Św. Wierni wzywają w ten sposób tak 
potrzebnego orędownictwa  Bożej Matki, wypraszając liczne łaski i wspomożenie 
Świętej Bożej Rodzicielki. 
Na pewno każdy, kto nie może uczestniczyć w nabożeństwie w kościele, może modlić się 
litanijnymi wezwaniami w jakiejś wspólnocie, przy krzyżu na wsi, czy też prywatnie... 

O Maryjo,                                                                                                                                                                                       
Jutrzenko nowego świata.                                                                                                                                       
Matko żyjących,                                                                                                                                                                                
Tobie zawierzamy sprawę życia.                                                                                                                                              
Spójrz, o Matko na niezliczone rzesze dzieci,                                                                                                                             
którym nie pozwala się przyjść na świat.                                                                                                                        
Spraw, aby wszyscy wierzący w Twojego Syna                                                                                                                                  
potrafili otwarcie i z miłością                                                                                                                                                                                               

g ł o s i ć                                                                                                                                                                                                         

ludziom naszej epoki                                                                                                                                                                                                

E W A N G E L I Ę    Ż Y C I A…  


