OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA - 22 MAJA 2022 roku
1. Poniedziałek, wtorek i środa przed Wniebowstąpieniem Pańskim - dni modlitw
o urodzaje i kraje głodujące.
2. We wtorek Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych.
3. W czwartek Wspomnienie św. Filipa Nereusza.
 W czwartek o godz. 19.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania.
 W czwartek Dzień Matki - pamiętajmy w modlitwach o naszych kochanych
mamach - tych żyjących i tych zmarłych.
 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.
4. Od piątku - 27 maja do 4 czerwca o godz. 17.00 w niedzielę i godz. 18.00
w tygodniu - Wspólnota Dzieła Nieustającej Nowenny Uczniów Jezusa prowadzić
będzie Nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego.
5. Z okazji I Kongresu Różańcowego w Diecezji Ełckiej, istnieje możliwość wyjazdu
dnia 28 maja br. do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Różańca Świętego
w Krasnymborze - stacja dorosłych. Rozpoczęcie o godz. 9.00, o godz. 12.00 Msza
Święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Ks. Bpa Jerzego Mazura. Zakończenie
ok godz. 16.00 po Koronce do Bożego Miłosierdzia i błogosławieństwie końcowym
Kongresu Różańcowego. Informacje wyjazdu można uzyskać u księdza proboszcza.
6. W sobotę przypada 41. rocznica śmierci Sługi Bożego Kardynała Stefana
Wyszyńskiego - Prymasa Tysiąclecia.
7. W następna niedzielę Kongres Różańcowy w parafii. Każdą Mszę Świętą
rozpoczniemy dziesiątką różańca, a o godz. 20.00 przed Mszą Świętą odmówimy
cały różaniec i odśpiewamy Apel Maryjny.
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. 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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Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go
i przyjdziemy do niego, i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje Mnie, ten nie
zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale Tego, który Mnie
posłał, Ojca.
To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Paraklet, Duch Święty, którego
Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko,
co Ja wam powiedziałem.
Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję.
Niech się nie trwoży serce wasze ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem:
Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się,
że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie.
A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie».

ŻYCZENIA…ŻYCZENIA…ŻYCZENIA…
Są Matki zamyślone… od garnków i od kuchni,
Są Matki, jak ogień w lampce przed wielkim ołtarzem.
Są Matki najprostsze… takie od wszystkiego.
Są Matki codzienne… z sercem gorętszym od Miłości…

OTO SŁOWO PAŃSKIE

Przez Ręce Maryi, Matki wszystkich Matek - składamy dziś każdej Mamie
Ż Y C Z E N I A, które wyrastają z serc naszych i układają się w najpiękniejszą
wiązankę : ) W D Z I Ę C Z N O Ś C I : ) Niech Maryja, Matka Pięknej Miłości,
będzie nadal Waszą Najczulszą i Nieustającą Pomocą…
Redakcja

PRZESŁANIE

EWANGELICZNE

„Niech się nie trwoży serce wasze
ani się nie lęka.”

MAJOWA RECEPTA NA WSZYTSKO...

 Ludzi trzeba szukać z latarnią, ale sercem, bo tylko na miłość otwierają serca...
 Ci, którzy nas kochają, edukują nas...
 Tylko przykład jest szkołą dla wszystkich ludzi; w żadnej innej nie będą chcieli się
uczyć...
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Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO:
św. Jan Paweł II - 11 maja 1983 r. - tak nauczał…

Z SERCA DO SERCA…
W czasie Okresu Wielkanocnego - Liturgia Słowa - wraca nieustannie do Wieczernika.
W homiliach słyszymy wciąż słowa Pana Jezusa, w których przekazuje nam swój
Testament Miłości i ufa nam, że jego Słowo będzie trwało i będzie trwałe aż do
skończenia świata. To naprawdę niesamowite, że mimo tylu wieków, tylu wydarzeń,
tylu przeciwności świata tego - Jego Słowo TRWA…!
Nie wiem na ile potrafię wypunktować te najważniejsze przesłania Chrystusowe, ale
na pewno mam tę pewność, że słowa słyszane w codziennych, czy też niedzielnych
homiliach, coraz bardziej utwierdzają nas, wiernych - nie tylko w wierze, ale
i w przekonaniu, że naszą mocą, nadzieją i pokojem, a nade wszystko naszą
przyszłością jest zaufanie do Boga; że to wciąż brzmiące w naszym sercu: JEZU
UFAM TOBIE staje się pewną drogą wśród codzienności naszego życia...
Majowe dni przyzwyczajają każdego z nas do litanijnych, ciepłych wezwań do Tej,
która „Perły ma od królów, złoto od rycerzy, w którą wierzy nawet taki, który w nic nie
wierzy”... Litanijne śpiewanie w kościołach, przy wiejskich kapliczkach, krzyżach albo
w zaciszu domu przed Jej Wizerunkiem - to śpiewanie na pewno sprawia, że czujemy
się bardziej pewni, że właśnie Ona - Matka Słowa Bożego - nie pozostawi nikogo, ale
otoczy swą Matczyną opieką...
„Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że od wieków nie słyszano..., abyś opuściła
tego, kto się do Ciebie ucieka, Ciebie o przyczynę prosi...” - wiem, że tak jest…
I wiem, że to Ona… pomaga nam nieustannie czerpać ze Źródła Bożego Słowa, bo
Ona przez swoje „Fiat” - jest Matką Słowa Bożego...
A może warto jeszcze teraz, w ostatnich dniach maja… przypomnieć sobie
„skutecznie” o obecności Maryi w naszym życiu osobistym, rodzinnym i narodowym…?! /K.B./

Drodzy Rodacy… powtarzam słowa skierowane do Was, w czasie
mojej pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny...
„Proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię
„Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością - taką, jaką
zaszczepia w nas Chrystus:
- abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili,
- abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy,
- abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości,
- abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców
naszych i matek znajdowało
- abyście od Niego nigdy nie odstąpili,
- abyście nie utracili tej wolności ducha, do której On „wyzwala” człowieka,
- abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest „największa”, która się
wyraziła przez krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia ani sensu”…
Dzisiaj je składam w Twoim Sercu, o Pani Jasnogórska - i błagam, abyś strzegła tych
słów w sercach moich Rodaków...

MYŚLI WIERSZEM PISANE…
na 26 maja - DZIEŃ MATKI - dedykujemy naszym Kochanym Mamom z okazji
Ich Święta…
Matką mi jesteś
bo matka bezbronna
każdego najpewniej obroni
choćby jednym palcem jak uśmiechem dłoni
zwykłym krzyżykiem zdjętym ze swojego ciała
Królową mi jesteś
gdy panujesz we mnie
gdy grzechy swe wyznam płacząc po kryjomu
uklęknę - zaproszę do siebie
byś tupała na diabła w całym moim domu
*
Przychodzi Bolesna
tak po cichu jakby nic się nie stało
mówi do mnie - głuptasie
chcesz dać wszystko - za mało
*
Jest taka Matka Boska
co nie ma kaplicy
na jednym miejscu pozostać nie umie
przeszła przez Katyń
chodzi po rozpaczy
spotyka niewierzących
nie płacze
rozumie
/Ks. Jan Twardowski/

MAJOWE ZAMYŚLENIA…
Kto nie potrafi ugiąć kolana i w modlitwie błagać Ją pokornie o poznanie, kim Ona
jest, niechaj nie spodziewa się cośkolwiek o Niej bliższego dowiedzieć. Niepokalana
- oto nasz ideał.
Samemu do Niej się zbliżyć, do Niej się upodobnić, pozwolić, by Ona opanowała
nasze serce i całą naszą istotę, by Ona żyła i działała w nas i przez nas, by Ona
miłowała Boga naszym sercem, byśmy do Niej należeli bezgranicznie - oto nasz ideał.
Promieniować na otoczenie, zdobywać dla Niej dusze, by przed Nią także serca
bliźnich się otwarły, by zakrólowała Ona w sercach wszystkich, co są gdziekolwiek na
świecie, bez względu na różnicę ras, narodowości, języków, i także w sercach
wszystkich, co będą kiedykolwiek aż do skończenia świata - oto nasz ideał.
/o. Maksimilian Kolbe/

Bł. Ks. Kard. Stefan Wyszyński… wprost z „Kromki Chleba”…

 Światu potrzeba dziś więcej wrażliwych serc niż zimnej stali…
 Matka nigdy nie odchodzi - ani od kołyski, ani z Kalwarii, ani od grobu swego
dziecka…
 Kościół, Mistyczne Ciało Chrystusa, nie może istnieć bez Maryi, jak nie mógł bez
Niej istnieć i działać Jezus Chrystus…
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