OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA - 8 MAJA 2022 roku
1. Dzisiaj Niedziela Dobrego Pasterza. Jest to również 59. Światowy Dzień Modlitw o Powołania
i rozpoczęcie Tygodnia modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Kwartalne dni
modlitw o powołania do służby w Kościele.
2. Od soboty trwa Narodowa Nowenna do św. Andrzeja Boboli w intencji pokoju na
Ukrainie oraz pomyślności dla naszej Ojczyzny.
3. W poniedziałek Uroczystość św. Stanisława, biskupa, męczennika - Głównego
Patrona Polski.
4. 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.
5. W piątek 13 maja Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy, w tym
dniu rozpoczynamy Nabożeństwo Fatimskie, które odbywać się będzie każdego 13 dnia
miesiąca do października włącznie. Z racji tego, że jest to też II piątek miesiąca
Droga Krzyżowa Uzdrowienia o godz. 19.00, natomiast Nabożeństwo Fatimskie
rozpocznie się o godz. 20.00. Prosimy o przyniesienie świec.
6. W sobotę Święto św. Macieja Apostoła.
7. 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.
8. 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)
9. 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
10.Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić następujące osoby:
Zapowiedź II
Janusz Czyżyk i Agnieszka Czyżyk - związani cywilnie - parafia tutejsza
Kto by wiedział o przeszkodach między tymi osobami, w sumieniu zobowiązany jest
powiadomić tutejszych duszpasterzy.

Biuletyn informacyjny Parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach
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Jezus powiedział:
«Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję
im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec
mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać
z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».
OTO SŁOWO PAŃSKIE

POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…
do Matki Bożej Fatimskiej…
* Bądź nam towarzyszką drogi…
1. Matko Nadziei, bądź towarzyszką narodów w ich dążeniu do wzajemnej solidarności...*
2. Matko Nadziei, bądź z młodymi, bohaterami dni pokoju, które nadejdą...*
3. Matko Nadziei, bądź towarzyszką drogi narodów, które niedawno odzyskały
przestrzenie wolności i teraz budują swoją nową przyszłość...*
4. Matko Nadziei, bądź towarzyszką drogi Europy, która od zachodu po wschód
przez bolesną teraz Ukrainę nie zdoła odnaleźć swej prawdziwej tożsamości, jeśli
na nowo nie odkryje wspólnych korzeni...*
5. Matko Nadziei, potrzebuje Ciebie świat, ażeby położyć kres tak wielu i tak gwałtownym
konfliktom, wojnom, jak na Ukrainie, które wciąż jeszcze są jego udręką...*
Bądź nam towarzyszką drogi…
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...

PRZESŁANIE

EWANGELICZNE

„Pójdź za Mną”
takie zaproszenie kierowane jest do wielu,
ale niewielu na nie odpowiada.
Ks. Proboszcz
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Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO:

ZAPAMIĘTAJ… !… NIE ZAPOMNIJ…!

 Światowy Dzień Modlitw o Powołania kapłańskie, misyjne, zakonne, do życia
konsekrowanego w Instytutach Świeckich, do służby w Kościele… Modlimy się szczególnie,
aby tegoroczni maturzyści, słysząc wezwanie „Pójdź za Mną!” nie zagłuszali w sobie
tego ważnego, życiowego Bożego Głosu, ale z pokorą i odwagą podjęli trud Drogi,
którą Pan Bóg im przygotował.
A może potrzebujesz bliższych informacji, aby podjąć właściwą decyzję:
e-mail: wsd@diecezja.elk.pl e-mail: adp@wp.pl e-mail: kostmar@op.pl,
inst.dom@op.pl
 W każdy drugi piątek miesiąca - DROGA KRZYŻOWA UZDROWIENIA - po
Mszy Św. o godz. 18.00 intencje składamy na kartkach przede Mszą Św.,
Po Drodze Krzyżowej różaniec i adoracja Krzyża - Monstrancji, do godz. 22.00
 Modlitwą otaczamy wszystkich kapłanów, którzy w maju przeżywają swoją
kolejną rocznicę święceń (Ks. Marcin - w maju 2020 r.) Szczęść Boże w dalszej
świętej posłudze dla Boga i ludzi.

św. Jan Paweł II - w Liście Do Kapłanów - tak pisał:
Musimy wciąż na nowo rozważać tajemnicę tamtej nocy. Musimy
często powracać w duchu do Wieczernika, gdzie zwłaszcza my,
kapłani, możemy czuć się w pewnym sensie „u siebie”. Z tego Świętego
Miejsca, widzę oczyma wyobraźni Was, żyjących w różnych
miejscach świata, widzę tysiące kapłanów młodszych i posuniętych
w latach, przeżywających różne stany ducha: dzięki Bogu, udziałem
wielu z Was jest radość i entuzjazm, inni być może cierpią, zaznają
zmęczenia, czują się zagubieni. We wszystkich pragnę uczcić wizerunek
Chrystusa, który otrzymaliście wraz ze święceniami, owo niezatarte „znamię”,
które wyraża każdego z Was. Jest ono znakiem szczególnej miłości, której doświadcza
każdy kapłan i na którą może liczyć, aby iść dalej z radością, albo żeby z nowym entuzjazmem
rozpocząć wszystko jeszcze raz, dążąc do coraz większej wierności.
Pragnę zakończyć swoje refleksje, które z miłością przekazuję Wam jako dar dla
waszych serc, słowami modlitwy: „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz, za życie i za wiarę,
którą nam poznać dałeś przez Jezusa, sługę swego. Tobie chwała na wieki…
Jak ten łamany Chleb rozsiany był po górach, a zebrany stał się czymś jednym,
tak niech się zbierze Kościół Twój z krańców ziemi w Królestwo Twoje…
Ty, Panie Wszechmocny stworzyłeś wszystko dla Imienia swego, pokarm i napój
dałeś ludziom na pożywienie, aby dzięki Ci czynili… Tobie chwała na wieki…”

MATKA BOŻA FATIMSKA…
Rok 1917 - Objawienia Fatimskie… Dla wszystkich czcicieli Matki Bożej daty od
13 maja - do 13 października każdego roku, są wyjątkową sposobnością do głębokiej
refleksji i rozpoczęcia wielkiej, żarliwej modlitwy w czasie nabożeństw - Czuwania
Fatimskiego - które mają również tradycję w naszym Sanktuarium o godz. 21.00
13 maja 1917 r. - Pierwsze Objawienie
Matka Boża objawiła się Łucji, Franciszkowi i Hiacyncie Marto. Objawienia miały miejsce w gospodarstwie Cova da Iria należącym do rodziców Łucji. Bawiące się dzieci
dostrzegły dwa błyski jakby błyskawice, a potem ujrzały nad krzewem Matkę Bożą.
Siostra Łucja wspominała: „Pani ubrana na biało, bardziej błyszcząca niż słońce, promieniejąca światłem czystszym i intensywniejszym od kryształowego pucharu z wodą
prześwietlonego promieniami słonecznymi”. Jej przepiękna twarz nie była „ani smutna, ani radosna, raczej poważna”, miała wyraz łagodnego wyrzutu...”
Rok 1981 - zamach na Jana Pawła II - „13 maja po południu tłum zgromadzony
przed Bazyliką Św. Piotra oczekiwał z radością na pojawienie się Ojca Świętego.
Wszystko odbywało się jak zwykle. Oczekiwanie stawało się coraz gorętsze, jak
wskazywała na to reakcja młodzieży skandującej słowa powitania. Dzwony wybiły
godzinę piątą - znak, że zbliżała się upragniona chwila. Nagle z tłumu wznoszą się
okrzyki entuzjazmu: zbliżał się stojąc na dżipie, Ojciec Święty. Rozsyła powitalne znaki we wszystkie strony, błogosławi, ściska niezliczoną ilość rąk, ojcowski uśmiech ani
na chwilę nie opuszcza jego ust. W chwili, gdy wciąż uśmiechnięty zwraca on jednemu z pielgrzymów pełną radości córeczkę po uściśnięciu jej i pobłogosławieniu, następuje coś tak nieoczekiwanego jak grom z jasnego nieba. Słychać strzały, polski
kapłan, Stanisław Dziwisz, osobisty sekretarz Papieża i kamerdyner Angelo Gugel
podtrzymują padającego Ojca Świętego, podczas gdy jego biała szata zabarwia się
krwią. Nie sposób opisać ogólnego zaskoczenia, trzeba było to oglądać... Madonna
z Fatimy uratowała Papieża… Jedna ręka wymierzyła broń, a druga zmieniła kierunek
kuli - zauważył sześć miesięcy później sam Papież”. ( Sebastian Labo)

Z SERCA DO SERCA…
Nie wiem, czy zbyt często - albo czy w ogóle - zastanawiamy się nad mądrością
Kościoła, który „prowadzi” nas przez kolejne etapy pogłębiania życia chrześcijańskiego, ale
nade wszystko „podaje” nam systematycznie wiedzę, dzięki której możemy poznawać
Jezusa Chrystusa i to Zmartwychwstałego...
Pomyślmy…!… Po radosnym Zmartwychwstaniu, kiedy to Alleluja! - rozszerzyło
nasze serca do bezgranic Nadziei, mieliśmy cudowną Oktawę Wielkanocną, zakończoną
Niedzielą Miłosierdzia, następnie Tydzień Biblijny, a dziś Niedziela Dobrego Pasterza
przypomina nam, jakie to ważne, potrzebne, a wręcz konieczne, abyśmy nie tylko nie
zaniedbywali, ale wręcz wołali o nowe, liczne, święte i charyzmatyczne powołania
kapłańskie...
Pomyślmy…!… Postanawialiśmy już nie raz! Nie raz przyrzekaliśmy, że nie zapomnimy…
A wystarczy… z wielkim zawstydzeniem przyjrzeć się, jak to jest w praktyce… Raz
w tygodniu…, w każdy czwartek… po Mszy Św. o godz. 15.30 -Różaniec - jako
modlitwa za naszych Kapłanów, posługujących w Sanktuarium, za kleryków
WSD i o liczne i święte powołania do służby w Kościele… I ...co…?!
Pomyślmy…!… Jak to jest z naszą odpowiedzialnością z Kościół, za naszą wiarę,
za… siebie samych...?
Pomyślmy…!… Wystarczy pół godziny, ale systematycznie, wiernie i prawdziwie...,
chociażby raz w tygodniu wziąć wspólnie do rąk Różaniec i wołać, i błagać, i nie
zaniedbywać… Amen.
/K.B./

Ku przestrodze…
Wiary nie traci się przez przypadek, tak jak przez nieuwagę gubi się parasol…
Wiarę traci się przez bark codziennego kontaktu, codziennej modlitwy…
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