OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA - 19 CZERWCA 2022 roku
1. Codziennie do piątku po Mszy Świętej o godz. 18.00 - procesja Eucharystyczna wokół
kościoła.
2. W poniedziałek o godz. 19.00 spotkanie z kandydatami do Bierzmowania.
3. We wtorek Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika.
4. W środę jak każdego 22 dnia miesiąca o godz. 18.00 Msza Święta za wstawiennictwem
Św. Rity o pomoc duchową rodzinom, które przeżywają boleść po dziecku utraconym
i zmarłym przed narodzeniem.
5. W czwartek Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
 zakończenie Oktawy Bożego Ciała i Tygodnia Eucharystycznego, błogosławieństwo
wianków, ziół oraz dzieci - o godz. 18.00 i procesja do 4 małych ołtarzy wokół kościoła.
 obchodzimy Dzień Ojca, jest to okazja do refleksji nad znaczeniem roli ojca we
współczesnej, katolickiej rodzinie - pamiętajmy o nich w modlitwie.
 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 Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Główna Msza Święta
Odpustowa o godz. 15.30. Obchodzimy też 30-lecie ustanowienia naszej parafii (data
ustanowienia 29 czerwca 1992 r.). Z racji uroczystości kościelnej post nie obowiązuje.
Jest to również Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.
 zakończenie roku szkolnego i katechetycznego - życzymy spokojnych i błogosławionych
wakacji. Pamiętajmy o uczestnictwie we Mszach Świętych.
7. W sobotę Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
8. W następną niedzielę będą zbierane ofiary do puszek na fundusz duszpasterstwa
młodzieży diecezji ełckiej.
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.
JEZUS MÓWI DO CIEBIE…
W Miłości Jezusa odnaleźć pokój i szczęście…
Jestem mocnym Fundamentem, na którym możesz tańczyć, śpiewać, radować się
Moją Obecnością. Oto, do czego cię wzywam. To wzniosłe i święte powołanie; przyjmij
je niczym cenny dar. Gdy Mnie sławisz i radujesz się Mną, spełniasz misję, która ma
o wiele większe znaczenie niż uporządkowane i dobrze zorganizowane życie.
Przestań usilnie się starać wszystko kontrolować - to niewykonalne zadanie, na które
niepotrzebnie tracisz swoją cenną energię.
Każde ze swoich dzieci prowadzę inną drogą. Oto dlaczego słuchanie Mnie jest tak
ważne dla twojego dobrostanu. Pozwól, że przygotuję cię na nadchodzący dzień
i wskażę właściwy kierunek. Jestem z tobą bez przerwy, więc nie pozwól, aby sparaliżował
cię strach. Choć idzie za tobą krok w krok, nie może wyrządzić ci żadnej krzywdy, dopóki
mocno trzymasz Moją dłoń. Patrz na Mnie, ciesząc się Pokojem Mojej Obecności…
/Sarah Young / 4

Biuletyn informacyjny Parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach
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Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich
z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?»
Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że
któryś z dawnych proroków zmartwychwstał».
Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?»
Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego».
Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał:
«Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę,
arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».
Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego
siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować
swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa».
OTO SŁOWO PAŃSKIE

PRZESŁANIE

EWANGELICZNE

Można znać wiele opinii o Jezusie Chrystusie,
ale pytanie:
„Kim dla Ciebie jest Jezus Chrystus?” skierowane jest osobiście do każdego z nas.
Ks. Proboszcz
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Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO:

Z SERCA DO SERCA…

św. Jan Paweł II w swoich encyklikach nauczał i naucza…

 Serce Jezusa… przebłaganie za grzechy nasze… zmiłuj się nad nami…
„Bóg Ojciec jest Źródłem PRAWDY… Syn jest PRAWDĄ… Duch Święty prowadzi do
PRAWDY”… to zdanie zaczerpnięte z antyfony do psalmu z Liturgii Godzin
w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej - można po prostu uznać za swoiste
„podsumowanie” Istnienia Boga w Trójcy Świętej Jedynego… Minęły przepiękne
niedziele finalizujące Okres Wielkanocny. Jednak Kościół nie pozostawia nas bez
dalszych możliwości czerpania ze Źródła Bożej Mądrości i prowadzi nas ścieżkami
równie ważnych doświadczeń wiary...
Zbliżają się także nasze parafialne uroczystości odpustowe - Najświętszego Serca
Pana Jezusa i 30-lecie ustanowienia naszej parafii.
Nie da się wręcz przecenić tego wszystkiego, co staje się w tym liturgicznym Okresie
Zwykłym - naszym codziennym pokarmem duszy. A jednak jakże często i to coraz
częściej, wielu z nas, katolików cierpi na anemię wiary… Każdy mądry wie, że anemia jest
chorobą bardzo zdradliwą i niejednokrotnie lekceważona, zaniedbana, powoduje
śmierć… A może dlatego tyle osób wokół nas tak „kiepsko” się ma w życiu wiary, bo
nie korzysta z owych Zdrojów Odkupienia?
A jak z moim życiem wiary…?!...Jak z moim stanem duszy...?!...Może warto uklęknąć
przed konfesjonałem i skorzystać z posługi Najlepszego Lekarza, Jezusa Chrystusa...
„Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze… zmiłuj się nad nami… ” /K.B./

Nie możemy żyć bez nadziei musimy mieć jakiś sens w życiu, musimy
wiązać jakiś sens z naszym istnieniem, musimy do czegoś dążyć. Bez
nadziei zaczynamy umierać. Dlaczego tak się czasami dzieje, że z pozoru
zdrowa osoba, w oczach świata uosobienie sukcesu, sięga po tabletki
usypiające i popełnia samobójstwo? I dlaczego, z drugiej strony, spotykamy
czasem kogoś poważnie sparaliżowanego, pełnego zapału i chęci do
życia? Czyż to nie jest z powodu nadziei? Ten pierwszy stracił już
wszelką nadzieję, w drugim jest ona żywa i nie brak jej. Widać zatem
wyraźnie, że nadzieja nie wyrasta z darów czy uzdolnień, ze zdrowia czy z odniesionych
sukcesów? Pochodzi z czegoś innego. A mówiąc dokładniej pochodzi od Kogoś innego,
Kogoś poza nami samymi....
Życie człowieka pochodzi od Boga, jest Jego darem, Jego obrazem i odbiciem,
udziałem w jego ożywczym tchnieniu. Dlatego Bóg jest jedynym Panem tego życia:
człowiek nie może nim rozporządzać. Bóg sam przypomina o tym Noemu po potopie:
„Upomnę się też u człowieka o życie człowieka i u każdego - o życie brata„ (Rdz 9,5).
Autor tekstu biblijnego stara się w tym miejscu podkreślić, że fundamentem świętości
życia jest Bóg i Jego działanie stwórcze, „bo człowiek został stworzony na obraz Boga”.

MYŚLI WIERSZEM PISANE…
W kościółku z kwiatów kąkolu, róż, polny konik maleńki
Odprawiał mszę świętą w polu w Zbóż Dojrzewania - dzień święty…
Miał kielich misterny w ręku ze skrzydła biedronki złotej,
W którym zamieniał krew pańską kropelkę chłopskiego potu…
Z szarego grzbietu mu spływał ornat podobny do tęczy,
Z barwnego skrzydła motyla i wiotkich, srebrnych pajęczyn…
Dokoła wiernych tłum wielki klęczał na miedzy ściśnionej,
Każdy miał złote skrzypeczki i bogomodlnie dzwonił...
Ale gdy kapłan nad głową podnosił pszeniczne ziarno,
Cichły srebrzyste melodie i tłum na ziemię się garnął.
I tylko szelest ornatu i jego kolorów gra
Zwiastowały polnemu światu, że święta ofiara trwa...
Dopiero dzwonek powoju zawieszony na źdźble słomy,
Podniósł z wolna znowu tłum kornie pochylony.
A kiedy w kościółku z kąkolu msza święta dobiegła końca,
Każdy się zbliżał do progu by przyjąć komunię - skrę słońca!
/Ceremoniał polny - Jan Pocek/

POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…
z okazji uroczystości odpustowej za naszą Wspólnotę Parafialną…
Wszechmogący i Miłosierny Boże!
Często gromadzimy się w naszej świątyni na modlitwie i sprawowaniu sakramentów.
Czynimy to jako wspólnota parafialna. Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo dla
tych, którzy ją tworzą - dla wiernych i duszpasterzy. Polecamy Ci rodziny naszej
parafii, niech będą silne Twoją mocą. Oddajemy Ci pod opiekę dzieci i młodzież, aby
ich wzrastanie ku prawdziwej dojrzałości przebiegało zgodnie z Twoją wolą. Modlimy
się za chorych, starszych, samotnych i opuszczonych, abyś TY sam był dla nich
umocnieniem. Twojej łaskawości polecamy naszych Kapłanów i prosimy o nowe, liczne
i święte powołania do kapłaństwa, zakonów i życia konsekrowanego oraz do służby
w Kościele. Ze szczególną mocą zawierzamy Ci tych, którzy nie przyjęli dotąd orędzia
zbawienia. Przemień ich serca i uczyń je miłymi sobie. Ojcze, przyjmij nasze pokorne
oddanie się Tobie i błogosław naszej parafii. Amen.
/z Modlitewnika Rodzinnego - Ks. Leszek Smoliński/

REFLEKSJE… ZAMYŚLENIA… WNIOSKI…
Za dużo ludzi...,
za dużo obowiązków...,
za dużo trosk...,
za dużo schodów...,
za dużo lat...
Za mało czasu...,
za mało pieniędzy...,
za mało cierpliwości....
Za mało MIŁOŚCI!

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

/Ks. M.M./
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 Dopiero wtedy osiąga się wielkość i wtedy się ona ujawnia, gdy człowiek umie służyć…
 Powinniśmy to zauważać, że ktoś czyni dla nas nieustanne ofiary...
 Można dać bardzo dużo i serce zranić, a można bardzo malutko i serce rozradować,
jak gdyby skrzydła przypiąć komuś do ramion...
 Jak trudno na lawinę słów, które na nas spadły, odpowiedzieć tylko jednym, życzliwym
słowem - miłości…
 Kościół budzi nadzieję, jest na ziemi kolumną światła, która nie gaśnie...

