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Serce   Sercu 

Biuletyn informacyjny Parafii  

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach  

NIEDZIELA  
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

 
 

NR 432    12. VI. 2022 r.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE    

NIEDZIELA - 12 CZERWCA 2022 roku  

 1. Dzisiaj Uroczystość Najświętszej Trójcy. Dzisiejsza taca przeznaczona na 
Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku. Po każdej Mszy Świętej ks. Błażej zbiera 
ofiary, które przeznaczone będą na pomoc Ukrainie. 
 2. W poniedziałek Wspomnienie św. Antoniego z Padwy. 

 także w poniedziałek - 13 czerwca Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny            
z Fatimy, Nabożeństwo Fatimskie rozpocznie się o godz. 21.00. Prosimy             
o przyniesienie świec. 

 3. We wtorek Wspomnienie błogosławionego Michała Kozala; jest to również Narodowy 
Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów     
Zagłady. 
 4. W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało). 
Msze święte w porządku niedzielnym. Msza święta z procesją o godz. 12.00 będzie     
odprawiona w Parafii p.w. Św. Aleksandra na schodach kościoła, a następnie przejście      
w procesji do czterech ołtarzy wokół parku Konstytucji 3 Maja.  
Zapraszamy w odświętnych strojach dzieci pierwszokomunijne. 
Od piątku zapraszamy na tydzień eucharystyczny w ramach Oktawy Bożego Ciała, który 
ma nas przygotować do Uroczystości Odpustowej NSPJ w następny piątek.  

 Codziennie przez cały tydzień procesja do 4 ołtarzy wokół kościoła, 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.  

 W piątek o godz. 19.00 spotkanie z kandydatami do Bierzmowania. 
 7. Nabożeństwa czerwcowe po Mszy Świętej  o godz. 18.00, a w niedzielę o godz. 17.00. 
 8. 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 
 9. 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. 
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Kreśląc z wiarą ZNAK KRZYŻA 

oddajemy cześć Trójcy Przenajświętszej. 

Ks. Proboszcz 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś 

przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił 

od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe.    

On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. 

Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie           

i wam objawi». 

JEZUS MÓWI DO CIEBIE…                                                                                                                                                      
w Miłości Jezusa odnaleźć pokój i szczęście…  
Chcę ci pomóc przemierzyć ten dzień. Istnieje wiele możliwych ścieżek, którymi     
możesz pójść, zanim wieczorem położysz się spać. Zwracaj baczną uwagę na liczne 
rozwidlenia i nie zapominaj o Mojej Opatrzności. Przemierzysz ten dzień w taki albo 
inny sposób. Możesz jęczeć i narzekać, możesz powłóczyć nogami i potykać się co 
kilka kroków. Dobrniesz w ten sposób do wieczora, ale jest lepszy sposób - możesz 
iść ze Mną ścieżką Pokoju, wspierając się na Mnie, gdy tylko potrzebujesz. Wciąż 
będziesz napotykał trudności, ale stawisz im pewnie czoła, polegając na Mojej sile. 
Podziękuj Mi za każdy problem, z którym musisz się mierzyć, i patrz, jak przemieniam 
próby w błogosławieństwo…  
                                                                                                    /Sarah Young/ 



REFLEKSJE… ZAMYŚLENIA… WNIOSKI…  
Obecność Boga w Trójcy Świętej Jedynego… odczuwać możesz wtedy, gdy się modlisz, 
gdy spotykasz się z ludzką dobrocią, gdy sam starasz się być dobry... 
Obecność Boga w Trójcy Świętej Jedynego… odczuwać możesz, gdy się spotykasz    
z ludźmi, których życie jest puste, bez Niego, gdy dotyka cię nienawiść, złość ludzka…  
Obecność Boga w Trójcy Świętej Jedynego… odczuwać możesz, gdy brak Go w twoim 
życiu, gdy Go odsuwasz swoimi złymi czynami…  
I ta świadomość jest najbardziej przejmująca…                                         /Ks. M.M./ 

Chrystus w Kazaniu na Górze potwierdza całe Prawo moralne, w którego 
centrum znajdują się Mojżeszowe tablice dziesięciu przykazań -          
równocześnie jednak nadaje tym przykazaniom nowe, ewangeliczne 
znaczenie. Wszystko zaś zostaje skoncentrowane, jak już powiedziałem, 
wokół miłości, nie tylko jako przykazaniu, ale także jako daru; „a miłość 
Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został 
nam dany”. W tym nowym kontekście staje się zrozumiały program 
ośmiu błogosławieństw,  który  otwiera  całe  Kazanie  na  górze  w Ewangelii  
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Z  NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO: 
św. Jan Paweł II w Liście Apostolskim - Do Młodych całego świata - nauczał: 

  MYŚLI WIERSZEM PISANE…  
 

Boże - Trójco powtarzamy,                                                                                                                                                                                               
że jesteś Wielki, Największy                                                                                                                                             
i Nieskończony.                                                                                                                                                                 
Chwałę Twoją głosimy.                                                                                                                                                                                  
Mówimy Ci o bezinteresowności i łasce.                                                                                                                                           
Kto Ci powie o Twojej piękności?                                                                                                                                                                                                                
Bo piękny jesteś, Panie.                                                                                                                                                                             
Jak szept powietrza nieuchwytna jest Twoja czułość.                                                                                                                                                        
Jak wiatr od morza nieodparty jest dech Twej miłości.                                                                                                                 
Ale przyciągasz, tylko tych, co chcą iść za Tobą.                                                                                                                  
Uwodzisz tylko tych, co dają się kochać. 
Z głębi serca lub skrajem warg                                                                                                                                                         
jak umiemy mówimy: „Kocham Cię”. 
Boże - Trójco, nie jesteś Bogiem - Matematyką…                                                                                                                            
Jak morze opada na brzeg gadając z piaskiem,                                                                                                                                    
ja nie przestanę obracać w sercu wiecznego Głodu -                                                                                                              
Ciebie szuka moje serce: 
Ciebie Jedynego! Ojca - Syna - Ducha                                                                                                                                     
Pojedynczo Mnogiego na wieki wieków!                               /Pierre Talec/ 

Z SERCA DO SERCA…  
 Serce Jezusa Źródło Życia i Świętości…                                                                                                                                                     
Serce Jezusa… Jak to dobrze, że mądrość Kościoła niejako wyprzedza nasze      
ludzkie pragnienia i „dba” o formację naszych skołatanych codziennym życiem serc. 
Jak to dobrze, że możemy czerpać nieustannie i bezpłatnie z ogromu skarbca Bożego    
Serca.... Serce Jezusa zostało otwarte włócznią żołnierza, kiedy Chrystus zawołał: 
„Wykonało się” i oddal swego ducha Bogu Ojcu… Nie ukrywam, że fakt, iż jestem       
w parafii pw. NSPJ, w naszym Sanktuarium, „ułatwia” kontakt z Jezusowym Sercem; 
bo nawet kontakt wzrokowy sprawia, że to Serce jest jakoś bliżej. W głównym ołtarzu 
naszej świątyni, czy też w bocznym gdzie jest Obraz Jezusa Miłosiernego - mam 
możliwość podziwiania i kontemplowania Jezusowego Serca. I chociaż wiem, że nie 
tylko o to chodzi, to jednak tworzy się jakaś dodatkowa szansa „dotykania” wzrokiem    
i sercem owego Źródła, które jest dla mnie, i dla każdego, z nas Źródłem Życia             
i Świętości... Czerwcowe dni, tak jak i każde inne… mijają. Może szkoda byłoby,     
abyśmy przeoczyli ten „serdeczny” czas, w którym można litanijnymi wezwaniami - 
nie tylko przybliżać tytuły nadawane Jezusowemu Sercu, ale przede wszystkim     
przyzywać Boskie Serce, aby było dla nas stałym Źródłem Życia i Świętości, a nie 
tylko w każdym czerwcu…                                                                              /K.B./ 

POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…  
Ojcze Wszechmogący, Stworzycielu świata Boże…  

                                         ...zmiłuj się nad nami… 
Synu Przedwieczny, Odkupicieli świata Boże…                                                                                                                                   
Duchu Najświętszy, Oświęcicielu świata Boże…                                                                                                                   
Święta Trójco, jedyny Boże, w trzech Osobach niepojęty i niewysłowiony…                                                                                  
Święta Trójco, jedyny Boże, przez którego i w którym jest wszystko…                                                                                        
Święta Trójco, jedyny Boże, którego niebo i ziemia ogarnąć nie może…                                                                                     
Święta Trójco, jedyny Boże, który jako Ojciec opatrznością wszystko rządzisz…                                                                                                          
Święta Trójco, jedyny Boże, którego właściwością jest okazywać zawsze miłosierdzie…  
Od wszelkiego zła…  

                                                                                          …wybaw nas, Panie… 
Od powietrza, głodu, ognia i wojny…                                                                                                                                               
Od nagłej i niespodziewanej śmierci…  
Prosimy niegodne stworzenia Twoje…  

                                                            ...wysłuchaj nas, Panie… 
Abyśmy Ciebie, Boga naszego, ze wszystkiego serca miłowali i kochali…                                                                                
Abyśmy przykazania i nauki Twoje wiernie zachowywali…                                                                                                         
Abyś nam grzechy odpuścić i do chwały Królestwa Twojego przyjąć raczył…                                                                     
Święty Boże, Święty mocny; Święty nieśmiertelny…  

                                          …zmiłuj się nad nami…  
Ciebie wzywamy, Ciebie błagamy, o błogosławiona Trójco.                                                                                                                  
Ratuj stworzenie, daj opatrzenie,                                                                                                                                                    
Wlej ducha swego do serca mego. Amen.                           /z Litanii do Trójcy Świętej/ 

według Mateusza. W tym kontekście także zakres przykazań, stanowiących podstawowy 
kodeks moralności chrześcijańskiej, zostaje uzupełniony zakresem rad ewangelicznych,     
w których w sposób szczególny wyraża się i konkretyzuje Chrystusowe  wezwanie 
do doskonałości… Nie trzeba się lękać nazywać po imieniu pierwszego Sprawcę zła: 
Złego. Taktyka, jaką stosował i stosuje, polega na tym, aby się nie ujawniać - aby zło, 
szczepione przez niego od początku, rosło z samego człowieka, z samych ustrojów             
i układów, międzyludzkich, międzyklasowych, międzynarodowych..., aby coraz bardziej 
stawało się grzechem „strukturalnym”, a coraz mniej pozwalało się  zidentyfikować 
jako grzech „personalny”… Aby więc człowiek  czuł się niejako „wyzwolony” od     
grzechu, a równocześnie, aby był w nim coraz bardziej pogrążony. 

RECEPTA… na… czerwcowe zamyślenia…  
 Jaka modlitwa - taka doskonałość, jaka modlitwa - taki cały dzień... 

 Cierpliwość jest kluczem do szczęścia... 

 Milczenie jest pokojem duszy... 


