OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA - 5 CZERWCA 2022 roku
1. Dzisiaj na każdej Mszy Świętej kazanie głosi ks. Piotr Swędrowski. Po Mszy
Świętej można składać intencje, w których ks. Piotr modlić się będzie wraz
z pielgrzymami z Suwałk na Jasną Górę.
2. W poniedziałek Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła Głównej Patronki Diecezji. Dzień Modlitw Kościoła Powszechnego za Kościół
w Chinach.
3. W środę Wspomnienie św. Jadwigi Królowej.
4. W czwartek Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
 o godz. 19.00 spotkanie z kandydatami przystępującymi do sakramentu
bierzmowania.
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. Jak zawsze w drugi piątek miesiąca, Msza Święta o godz. 18.00 (intencje
zbierane przede Mszą Świętą). O godz. 19.00 Droga Krzyżowa Uzdrowienia, następnie
adoracja Krzyża - Monstrancji - do godz. 22.00.
7. W sobotę Wspomnienie św. Barnaby Apostoła.
8. W sobotę 11 czerwca 2022 r. od godz. 10.00 w Ełku będzie miała miejsce Stacja
Młodzieżowa I Kongresu Różańcowego Diecezji Ełckiej. Będzie to także uroczyste
zamknięcie prac synodalnych - na szczeblu diecezjalnym.
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.Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suwałkach informuje, że prowadzi
dodatkowy nabór do klasy 2,4 i 5 na nowy rok szkolny 2022/2023. Szkoła zapewnia
wysoki poziom nauczania oraz wychowanie respektujące chrześcijański system wartości.
Bliższe informacje można uzyskać w sekretariacie przy ul. Kościuszki 47 b w Suwałkach,
telefon 87 565 09 38.
12.Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza na trzydniowe 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
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W ostatnim, najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów Jezus wstał i zawołał
donośnym głosem:
«Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije!
Jak rzekło Pismo: Rzeki wody żywej popłyną z jego wnętrza».
A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem
jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony.
OTO SŁOWO PAŃSKIE
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PRZESŁANIE

Naszemu Kochanemu Księdzu Proboszczowi, życzymy aby
nadal przeprowadzał nas „przez ciemną dolinę” naszej
codzienności aż do spotkania z Bogiem, Ojcem Miłosierdzia…
Niech Pan Jezus, za wstawiennictwem Matki Bożej i Świętych
Patronów Bożego Miłosierdzia, udziela Księdzu
błogosławieństwa i tak potrzebnych darów zdrowia
i świętości życia w dalszym kapłańskim posługiwaniu
w naszej parafialnej wspólnocie…
wdzięczni parafianie.

EWANGELICZNE

Każdy z nas w Sakramencie Bierzmowania
otrzymał 7 Darów Ducha Świętego.
Czy jesteśmy tego świadomi i z nich korzystamy?
Ks. Proboszcz
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Z SERCA DO SERCA…

ZAPAMIĘTAJ…!…NIE ZAPOMNIJ…!
• RODZINA ZJEDNOCZONA NA MODLITWIE - 2022
Posłani w pokoju Chrystusa
czerwiec - 2022 - Wierzę w Boga, który powołuje…
 Bóg woła do ciebie o nawrócenie ze smutku, o nawrócenie od tego w czym pokładasz
nadzieję…
 Bóg ma plan wobec każdego z nas....
 Powołanie dojrzewa przede wszystkim w rodzinie oraz najbliższym środowisku…
 Za każdym sakramentalnym małżeństwem stoi Chrystus...
 To, co najbardziej pomaga w odkryciu swojej drogi, to zasłuchanie w wolę Boga,
poznanie Jego miłości i przyjęcie jej...
• PAPIESKIE INTENCJE MODLITEWNE - czerwiec - 2022
Módlmy się za rodziny chrześcijańskie na całym świecie, aby poprzez konkretne
gesty żyły bezinteresowną miłością i świętością w codzienności...
• 11 czerwca - Ks. Jarema Sykulski, Proboszcz i Kustosz Sanktuarium Bożego
Miłosierdzia w Suwałkach - obchodzić będzie kolejną rocznicę swoich święceń
kapłańskich…

 Serce Jezusa gorejące Ognisko Miłości…
Serce Jezusa… od zawsze dane nam z - Serca do serca - abyśmy nie tylko w tym
wyjątkowym czerwcowym czasie mogli zachwycić się tą niepojętą prawdą o Bożej
Miłości do nas.... Dane nam tak po prostu… Dane nam tak zwyczajnie… Kościół
Chrystusowy prowadzi nas swą mądrością do Jezusowego Serca, abyśmy z tego
gorejącego Ogniska Miłości czerpali nieustannie. Przedziwna prawda o Sercu
Jezusowym przekazywana nam w litanijnych wezwaniach nie tylko powinna poruszać
nasze serca - niejednokrotnie skamieniałe i nieczule na aż taką Miłość - ale nade
wszystko powinna nas spalać… aż do rozżarzenia serc naszych…
Jakie to smutne, że trzeba nam, codziennym ludziom, przypominać o Miłości Serca
Jezusowego… Jakie to smutne, że tu, w naszym parafialnym kościele pod wezwaniem
Najświętszego Serca Pana Jezusa, w naszym Sanktuarium, niejako „przygasa”
nabożeństwo do Serca Jezusowego…
Serce Jezusa… gorejące Ognisko Miłości… rozpal serca nasze na nowo… i zmiłuj
się nad nami…
/K.B./

POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…

MYŚLI WIERSZEM PISANE…

Duchu Święty, Trzecia Osobo Trójcy Przenajświętszej…
…zmiłuj się nad nami...
Duchu Święty, który od Ojca i Syna pochodzisz...
Duchu Święty, który wlewasz miłość Boską do serc naszych…
Od zwątpienia w zbawcze działanie łaski…
…wybaw nas, Duchu Święty…
Od buntu przeciwko prawdzie chrześcijańskiej…
Od braku serca wobec bliźnich naszych…
Od zatwardziałości w grzechach…
Od zaniedbania pokuty…
Od nagłej i niespodziewanej śmierci…
Abyś Kościołem Twoim Świętym rządzić i zachować go raczył…
...wysłuchaj nas, Duchu Święty…
Abyś nas w wierze katolickiej utwierdzić raczył…
Abyś nam wytrwałości i męstwa udzielić raczył…
Abyś w nas godne mieszkanie dla siebie przygotować raczył…
Abyś nas wszystkich do zbawienia doprowadzić raczył…
 Stwórz, o Boże we mnie serce czyste...
 I odnów we mnie moc ducha...
Módlmy się: Duchu Święty, który zgromadziłeś wszystkie narody w jedności wiary,
przybądź i napełnij serca Twoich sług Łaską Swoją; zapal w nas ogień Twojej Miłości
i chroń od wszelkiego złego. Amen.
/z Litanii do Ducha Świętego/

Ziemia jest pusta, skąpa,
nic dla mnie więcej nie może.
Po smutku moim stąpaj,
Duchu, jak po jeziorze.
Wszystkie ryby - lewijatany
pośnięte zaległy brzeg,
wiatr nawiał mułu i piany
z ospałych rzek.
Płyną Apostołowie,
miota ich fala krótka,
już Piotr w przeprawy połowie
opuszcza łódkę.
Zatonie, niechybnie zatonie,
w pianach i mułach, i mętach!
Zejdź na wodę i stąpaj po niej,
o Duchu Święty...
Gdy szukam Cię, nie świtasz,
gdy zwątpię, świecisz w odmętach...
Zniszcz, zmiażdż, lecz się objaw do syta,
Duchu Święty…

REFLEKSJE… ZAMYŚLENIA… WNIOSKI…

Niepewność, strach, drżenie o swój los, rozpacz - to jest nasze codzienne kuszenie.
Duch Chrystusowy - to pokój, ufność, optymizm, pogoda;
On sprawia, że jesteśmy w stanie w pełni żyć.
Bo tylko wtedy jest się wolnym, gdy można ryzykować
i gdy strata nie dotyczy rzeczy najważniejszych.
Obyśmy mieli w sobie Ducha Chrystusowego.

/Kazimiera Iłłakowiczówna/

MYŚLI… wyjęte z homilii Ks. Proboszcza… z Uroczystości Wniebowstąpienia
Pańskiego…
Każdemu katolikowi potrzeba realizacji najważniejszych trzech warunków, które podaje
Pan Jezus;
• Dalekowzroczności i dystansu, a nie szukania łatwych rozwiązań...
• Określenia miary swojego życia, aby świat uświęcać...
• Nie czekania w letargu, ale korzystania z cudownego lekarstwa Słowa Bożego...

/Ks. M.M./
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