OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA - 29 MAJA 2022 roku
1. Dzisiaj Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego - Święto Dziękczynienia.
Dzisiaj w parafii Kongres Różańcowy – każdą Mszę Świętą rozpoczynamy dziesiątką
różańca, a o godz. 20.00 przed Mszą Świętą odmówimy cały różaniec i odśpiewamy
Apel Maryjny.
2. We wtorek Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
3. W środę Wspomnienie św. Justyna.
 1 czerwca Dzień Dziecka - modlimy się za dzieci całego świata, zwłaszcza z krajów,
gdzie toczy się wojna i panuje głód. Z tej okazji, wszystkim dzieciom, małym i dużym,
życzymy Błogosławieństwa Bożego, samych uśmiechów, bo „Gdy śmieje się dziecko
- śmieje się cały świat”. (Janusz Korczak)
 W I środę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 18.00, w sali na plebanii spotkanie
Rycerzy Kolumba.
4. W tym tygodniu I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
● W I piątek miesiąca po Mszy Świętej o godz. 18.00 Adoracja - Godzina Getsemani.
● Nabożeństwo I sobotnie po Mszy Świętej o godz. 18.00
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. Od piątku - 27 maja do soboty - 4 czerwca o godz. 17.00 w niedzielę
i godz. 18.00 w tygodniu - Wspólnota Dzieła Nieustającej Nowenny Uczniów Jezusa
prowadzi Nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego.
8. W następną niedzielę na każdej Mszy Świętej kazanie głosić będzie ks. Piotr
Swędrowski. Po Mszy zbierać będzie intencje, w których modlić się będzie w czasie
pielgrzymki na Jasną Górę.
9. Nabożeństwa czerwcowe po Mszy Świętej o godz. 18.00, a w niedzielę o godz. 17.00.
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
11.Parafia pw. Kazimierza Królewicza w Suwałkach zaprasza na Pielgrzymkę
rowerową do Studzienicznej na Zesłanie Ducha Świętego, dn. 5 czerwca. Zapisy
u organizatora lub tel. 691 198 115. Więcej szczegółów na plakacie.
12.Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza na trzy dniowe wokalne warsztaty
chrześcijańskiego gospel w dniach 17-19 czerwca. Szkolenie dla dzieci, młodzieży
i dorosłych pod okiem: Clintona Jordana z Wielkiej Brytanii i Gabrieli Gąsior. Uczestnicy
warsztatów wystąpią w koncercie finałowym obok gwiazd festiwalu, Suwalskiej
Orkiestry Kameralnej i zespołu Holy Noiz. Zgłoszenia do 12 czerwca! Do końca maja
tańszy wstęp! Więcej informacji na stronie www.soksuwalki.eu

Biuletyn informacyjny Parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach
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Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie;
w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim
narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego.
Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż
będziecie przyobleczeni w moc z wysoka».
Potem wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce, błogosławił ich. A kiedy ich
błogosławił, rozstał się z nimi i został uniesiony do nieba.
Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do Jeruzalem, gdzie stale
przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga.

OTO SŁOWO PAŃSKIE

PRZESŁANIE

EWANGELICZNE

Po Wniebowstąpieniu cały Kościół
oczekuje na
Zesłanie Ducha Świętego.

MYŚLI… wyjęte z codziennych homilii…

 Na szczęście Ewangelia jest lekarstwem, a nie środkiem znieczulającym, bo jeśli
nawet „zaboli”, to leczy…
 Jeśli pragniemy żyć Słowem Bożym, musimy zadbać o relacje z Panem Jezusem…
 Miłosierdzie jest jedyną i najlepszą drogą człowieka do Boga i Boga do człowieka...

Ks. Proboszcz
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Z SERCA DO SERCA…
…OTWARCI NA DUCHA ŚWIĘTEGO…
„Panie, wiemy i przeczuwamy,
że Ty wszędzie jesteś wokół nas.
Ale wydaje się, że jakaś zasłona przesłania nam oczy.
Pozwól nam dojrzeć wszędzie światło Twego oblicza!
Ześlij nam Ducha Twojego!„
Tak modlił się znany o. Teihard de Chardin… Tak się modlili i modlą nie tylko znani,
ale też mało albo w ogóle nieznani ludzie, którzy wręcz „przeczuwają” tę wymowną
OBECNOŚĆ, dzięki której można w każdej chwili „ruszyć z posad bryłę świata”,
a nawet zmienić bieg wojennej historii…
W Uroczystość Wniebowstąpienia jakoś łatwiej jest wznosić swe oczy ku Niebu
w nadziei, że właśnie stamtąd nadejdzie pomoc… Jest w nas taka ukryta w sercu
tęsknota, która mimo iż tak mocno jesteśmy wziemięwstąpieni, to jednak wydobywa
z nas tę ufność, że tam, w Górze jest nasza przyszłość…
I dlatego wchodzimy dyskretnie w tę niepojętą, ale tak ważną dla nas Tajemnicę
Obecności Ducha Świętego w naszym życiu… I dlatego modlimy się Nowenną do
Ducha Świętego gorliwie i żarliwie…
„DUCHU ŚWIĘTY…
Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej…,
Który od Ojca i Syna pochodzisz…,
Który na początku stworzenia świata unosiłeś się na wodami…,
Który w postaci gołębicy pojawiłeś się nad Chrystusem w wodach Jordanu…,
Który nas uczysz prawdziwej pobożności…,
DUCHU ŚWIĘTY…
Zmiłuj się nad nami…”
/K.B./

Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO:
św. Jan Paweł II - 25 maja 1983 r. - na Jasnej Górze - modlił się…
Pani Jasnogórska!
Pragnę dzisiaj polecić Twojemu Macierzyńskiemu Sercu, Wspomożycielko
wiernych, śp. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski,
którego Ojciec Niebieski dwa lata temu odwołał do wieczności. Było to
w dniu 28 maja 1981 r., w samą uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego. Jakże wymowny dzień! Jak wiele mówi nam o tym, że data
śmierci jest zarazem datą narodzin do pełnego życia w Bogu. Odszedł
od nas w dzień Wniebowstąpienia Prymas Tysiąclecia - człowiek, któremu
dane było służyć Ludowi Bożemu na polskiej ziemi w okresie przełomowym i trudnym.
Jakże gorąco zmarły Prymas miłował Ciebie, Pani Jasnogórska i Matko Kościoła!
Jak bardzo miłował Kościół Twojego Syna! Jak wiernie miłował Ojczyznę i wszystkich
Polaków! Pozostawił po sobie wielkie zaiste dziedzictwo.
Oby to dziedzictwo trwało w nas. Oby Kościół i naród pozostał mocny dziedzictwem
kard. Stefana Wyszyńskiego.

MYŚLI WIERSZEM PISANE…
Nie tak jak dawniej - w cierniowej koronie,
Nie tak jak dawniej - z gwoździami u ręki,
Pan bólu tylko i Bóg tylko męki Innym już wiekom inny Chrystus płonie:
Od ramion krzyża na zawsze odpięty,
Jak Duch świetlany, wyzwolony, święty.
Zawisł na Ojca wszechbłękitnym łonie
I w światów nowych wschodzącej jutrzence
Macza wzniesione - wniebowstępne ręce.

/Zygmunt Krasiński/

MAJOWE ZAMYŚLENIA…

Mądrość Kościoła wprowadza nas, w miesiącu poświęconym Maryi, w szczególne
zamyślenia o Jej znaczącej roli w naszym chrześcijańskim życiu. Maryja przez swoje
„Fiat” otworzyła Ziemię na Niebo. To dzięki Jej pokorze i posłuszeństwu - Syn Boży
stał się jednym z nas...
O jakże nie czcić, jakże nie uwielbiać Tej, która dała światu Zbawiciela...?! Maryja nie
przemawiała, nie głosiła katechez, nie prowadziła żadnych dyskusji… Ona po prostu
powiedziała „Tak” Bogu… i poprzez to jedyne, najbardziej wymowne i owocne Słowo
- świat został oddany Miłosiernemu Bogu - przez Jej Syna.
Ktoś słusznie zauważył, że „skuteczne działanie takiej obecności Maryi jest dla nas
jak gdyby sakramentem. Mówiąc o „Maryi - Sakramencie” rozumiemy po prostu, że
poprzez znak swojej dyskretnej obecności Maryja objawia nam wielkie sprawy Boże…
Piękność Najświętszej Panny ciekawi nas dlatego, że piękność Jej jest bezinteresowna…
Jej piękność nie podpada pod kanony konkursu na Miss Universum. Maryja
„błogosławiona między niewiastami” jest piękna, dlatego że Bóg Ją sobie upodobał.
Ale ponieważ Maryja, mimo swojej piękności, usuwa siebie w cień po to, żeby nam
pokazać Boga, więc od swojego Poczęcia aż do Wniebowzięcia ukazuje nam, że
istotny we wszystkim jest Bóg...”
Maj’ 2022 dobiega końca… Warto się zastanowić, ile w tym pięknym a zarazem
wymownym czasie nauczyliśmy się od Maryi, Służebnicy Pańskiej, naszej Królowej
i Matki Pięknej Miłości...?!
/K.B./
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POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…
Alleluja! Uwielbiajmy Chrystusa Pana, który wstępuje do nieba. Alleluja!
Wszechmogący Boże, Wniebowstąpienie Twoje Syna jest wywyższeniem ludzkiej
natury, spraw, abyśmy pełni świętej radości składali Tobie dziękczynienie, i utwierdź
naszą nadzieję, że my, członkowie Mistycznego Ciała Chrystusa, połączymy się
z Nim w chwale. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez
wszystkie wieki wieków. Amen.
Alleluja! Uwielbiajmy Chrystusa Pana, który wstępuje do nieba. Alleluja!
/Modlitwa - kolekta - z okazji Uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego/

Wprost ze ŹRÓDŁA… czyli z „Kromki Chleba”…
 O, jak dobrze, gdy wielcy tego świata mają jeszcze matki i szanują je; jak dobrze,
że ludzkość może mieć Matkę, Maryję, i odnosi się do Niej całkowicie po dziecięcemu...
 Obraz wyniesionej przez Kościół Matki Boga - Człowieka uczy nas szacunku do
wszystkich córek Ojca Niebieskiego...
 Tam, gdzie panuje wielka ufność ku Maryi i wiara w Jej zwycięstwo, tam Bóg
dokonuje przez Nią przedziwnych cudów swojej potęgi...
/bł. Ks. Kard. Stefan Wyszyński/
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