OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA - 15 MAJA 2022 roku
1. W poniedziałek Święto św. Andrzeja Boboli Patrona Polski.
2. W poniedziałek 16 maja od godz. 12.00 w Gibach odbędą się Uroczystości Poświęcenia
Pomnika w miejscu Tymczasowego Obozu Ofiar Obławy Augustowskiej przed Ich
rozstrzelaniem. Szczegóły na plakacie.
3. We wtorek 17 maja o godz. 19.00 w auli przy Konkatedrze św. Aleksandra
odbędzie się spotkanie przedstawicieli wspólnot i grup parafialnych w związku z przygotowaniami
do organizacji Marszu dla Życia i Rodziny.
4. W środę Wspomnienie św. Stanisława Papczyńskiego.
5. 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.
6. W piątek po Mszy Świętej o godz. 15.30 zapraszamy na spotkanie Matek
w Modlitwie - sala na plebanii.
7. Jak każdego 22 dnia miesiąca o godz. 17.00 Msza Święta za wstawiennictwem
Św. Rity o pomoc duchową rodzinom, które przeżywają boleść po dziecku utraconym
i zmarłym przed narodzeniem.
8. 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.
9. 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)
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

MYŚLI WIERSZEM PISANE…
dedykujemy - NASZEMU Wikariuszowi - Ks. Marcinowi - w 2. rocznicę Święceń 16 maja 2020 r.
Chciałbym dziś mówić tak barwnie i jasno
by dzieci biegły do mnie jak do parku
co w słońcu stoi i światło ma w sobie
Chciałbym dziś mówić tak ciepło i prosto
by starzy ludzie czuli się potrzebni
Chciałbym tak mówić aby moje słowa
przez łzy dotarły do blasku uśmiechów
Chciałbym dziś mówić spokojnie i cicho
by ludzie mogli ze mną odpoczywać
śmiać się i płakać i milczeć i śpiewać
Chciałbym dziś mówić gniewnie i surowo
by odnaleźli zgubione marzenia
Skrzydło co kiedyś wytrysło z ramienia
Chciałbym nie mówić
lecz czynić słowami
aby słów moich dotknęli rękami
ludzie
/Tadeusz Różewicz/
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Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy został teraz
otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim
otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą
otoczy.
Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się
wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali
wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się
wzajemnie miłowali».
OTO SŁOWO PAŃSKIE

PRZESŁANIE

EWANGELICZNE

Przykazanie nie jest jakimś zaleceniem.
Przykazanie wiąże się z posłuszeństwem
jego realizacji.
Ks. Proboszcz
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Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO:

ZAPAMIĘTAJ… !… NIE ZAPOMNIJ…!

św. Jan Paweł II - w Adhortacji Apostolskiej „Ecclesia in Europa” - modli się do
Maryi, Matki naszej Nadziei…

 Pomocnicy Jezusa Miłosiernego - Niewidzialna Wspólnota Modlitewna istnieje już trzy lata; powstała w czasie pandemicznego czasu, który dla wielu stał się
czasem błogosławionego powrotu do Boga, ale niestety dla innych - czasem lęku,
ucieczki donikąd. Niewidzialna Wspólnota Modlitewna ma wciąż „pełne ręce roboty”,
gdyż nadal potrzebna jest żarliwa modlitwa w intencji ratowania naszej Ojczyzny
i Europy przed szatańskimi zakusami i walką o rząd dusz oraz przed tragicznymi
w skutkach manipulacjami niszczącymi młode pokolenie Polaków - a więc przed
tzw. „nowoczesnymi ideologiami”, w tym genderyzmu. Teraz trwa modlitewna walka
o pokój na Ukrainie i na świecie…

W kontemplacji ożywionej szczerą miłością, Maryja jawi się nam jako
obraz Kościoła, który karmiony zbawczą nadzieją, uznaje zbawcze
i miłosierne działanie Boga, i w Jego świetle odczytuje własną drogę
i całą historię… Do Niej, do Matki Nadziei i Pocieszenia, zwracamy się
ufnie w naszej modlitwie; zawierzamy Jej przyszłość Kościoła w Europie
oraz wszystkich kobiet i mężczyzn tego kontynentu: Maryjo, Matko
Nadziei… bądź z nami na naszych drogach! Naucz nas głosić Boga
Żywego; pomóż nam dawać świadectwo Jezusowi, Jedynemu Zbawcy;
spraw, byśmy służyli bliźniemu. otwierali się na potrzebujących, wprowadzali
pokój, z zapałem budowali świat bardziej sprawiedliwy … Czuwaj nad Kościołem
w Europie… Czuwaj nad młodzieżą… Czuwaj nad ludźmi odpowiedzialnym za narody…
Niech nadzieja chwały wlana przez Ducha Świętego w nasze serca przynosi owoce
sprawiedliwości i pokoju...

Każdy kto pragnie ratować Polskę i Europę, a teraz szczególnie Ukrainę, może zgłosić
się na adres: e-mail: sanktuarium,pomocnicy@gmail.com lub tel. (87) 566 393
 Rodzina Zjednoczona na Modlitwie - 2022
Z różańcem w ręku zawsze możemy budować wspólnotę, dzięki której oddajemy
cześć Panu Bogu przez Niepokalane Serce Maryi. Jest to zawsze bardzo jednocząca
rodzinę modlitwa, która w prosty sposób ewangelizuje nasze serca i serca naszych
najbliższych.
 Rodzinny rachunek sumienia jest jedną z najbardziej skutecznych form rozwoju
duchowego człowieka, a tym samym możliwością ściślejszego jednoczenia się z Nim.
Codziennie przy wieczornej modlitwie, zapytajmy siebie wobec Pana Boga… szczerze
i z miłością, dziękując i przepraszając za miniony dzień…
 Czy mam za co dziękować Panu Bogu?
 Jak często wspólnie odmawiamy modlitwę różańcową?
 W jaki sposób budujemy więź z Matką Bożą?

Z SERCA DO SERCA…
W czasie „majowych” Mszy Świętych - niemalże codziennie wsłuchujemy się w homilie,
w których podkreślana jest ranga Słowa Bożego. Ks. Proboszcz już od… zawsze…
wzywa nas do nawrócenia, abyśmy na serio potraktowali w swoim chrześcijańskim
życiu Słowo Boga samego, wszak to Bóg Ojciec objawił się nam w swoim Słowie w Synu, Jezusie Chrystusie… Nieznajomość Słowa Bożego, to nieznajomość Jezusa…
Ale do tych ważnych kapłańskich „nawoływań” trzeba też dołączyć prawdę, której
nasi duszpasterze nie tylko nie pomijają, ale wręcz podkreślają; wszak Maryja jest
Matką Słowa Bożego i to Ona najlepiej potrafiła wsłuchiwać się w każde Słowo
wypowiedziane przez Jezusa, i co najważniejsze :zachowywała je w sercu
i rozważała. Potrzeba tak niewiele..., a może tylko jednego: abyśmy i my słuchali,
zachowywali w sercu i rozważając Słowo Boże, po prostu nim żyli na co dzień. Bądźmy
prawdziwymi świadkami Bożego Słowa…
/K.B./

POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…
w intencji Ojczyzny - za przyczyną Św. Andrzeja Boboli - Patrona Polski…
Święty Andrzeju Bobolo, nasz wielki Patronie!
Przed laty przepowiedziałeś, że będziesz patronował naszej Ojczyźnie. Tyle już mamy
dowodów Twego przemożnego wstawiennictwa u źródła Bożego miłosierdzia.
Wdzięczni za Twoją pomoc prosimy, by nasza niepodległość polityczna znalazła
mocny fundament w odrodzeniu duchowym. Oby wzrastała nasza wspólnota, zdolna
przezwyciężać podziały w dążeniu do wspólnego dobra. Niech Twój Patronat otwiera
nas na wszelkie dobre dary, których Bóg nam udziela w drodze do wiecznej Ojczyzny,
gdzie On jeden króluje.
Święty Andrzeju Bobolo, Patronie trudnych czasów!
Ty krzepiłeś Polaków w czasach wszelkiego zagrożenia. Oddajemy się Tobie w opiekę.
Pomagaj nam wytrwać pośród wszystkich doświadczeń osobistych i społecznych.
Wyjednaj nam łaskę Bożego pokoju i jedności, byśmy z rozwagą i ewangeliczną
roztropnością umieli dostrzegać i oceniać sprawy własne i sprawy Narodu w świetle
Ewangelii Chrystusa. Uproś nam odwagę działania, byśmy nie trwali w bezradności
wobec zła, które nie ustaje. Niech nas napełnia Boża radość, gdy zwyciężamy albo
ponosimy porażki.
Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Pana… Amen.

MAJOWE ZAMYŚLENIA...
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W połowie maja… zapytajmy samych siebie...???!!!
 Czy jest w moim domu obraz Maryi...?
 Czy jest w moim domu Pismo Święte...?
 Czy chociaż raz uczestniczyłem (-am) w Procesji Światła, ku czci Matki Bożej
Fatimskiej...?
 Czy korzystam z sakramentów świętych...?
 Czy znam, i czy realizuję uczynki miłosierdzia co do duszy i co do ciała...?
 Czy modlę się modlitwą różańcową...?
 Czy podarowałem (-am) komuś różaniec...?
 Czy modlę się Litanią do Najświętszej Maryi Panny..?
W połowie maja… warto sobie odpowiedzieć na te proste, ale ważne pytania...
Na pewno... i... zawsze... Dobro rodzi Dobro...!
/K.B./

