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Serce   Sercu 

Biuletyn informacyjny Parafii  

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach  

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA  
 
 
 

NR 434    26. VI. 2022 r.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE    

NIEDZIELA - 26 CZERWCA 2022 roku  

 1. Dzisiaj będą zbierane ofiary do puszek na fundusz duszpasterstwa młodzieży     
diecezji ełckiej. 

2. Spotkania z kandydatami do bierzmowania odbywać się będą w tym tygodniu 
w następującym porządku: 

 poniedziałek godz. 19.00 spotkanie kandydatów z rodzicami; 
 wtorek godz. 19.00 spotkanie kandydatów i świadków bierzmowania; 
 środa godz. 16.00 spowiedź kandydatów, rodziców i świadków; 

 3. W poniedziałek Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy.         
 4. We wtorek  Wspomnienie św. Ireneusza.   
 5. W środę Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła - taca zebrana w tym dniu 
przeznaczona będzie na potrzeby Stolicy Apostolskiej. W tym dniu obchodzimy też    
30-lecie ustanowienia naszej parafii (29 czerwca 1992 r.) 
 6. W tym tygodniu I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 

 W I piątek o godz. 19.00 - Godzina Czuwania - Gethsemani.   
 W I sobotę miesiąca - po Mszy Świętej o godz. 18.00 Nabożeństwo Pierwszosobotnie. 

 7. W czwartek o godz. 15.30 Sakramentu Bierzmowania udzieli Jego Ekscelencja 
ks. Bp. Jerzy Mazur.   

 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. 

8. 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. Serdecznie zapraszamy do udziału w 30. Ełckiej Pielgrzymce Pieszej na Jasną 
Górę w dniach od 28 lipca do 11 sierpnia 2022 r. Koszt pielgrzymki 300 zł. Zapisy od 
20 czerwca u opiekuna grupy ks. Piotra Swędrowskiego tel. 538 429 799 
Osoby zainteresowane, zapraszamy na spotkania przedpielgrzymkowe przy parafii       
bł. Anieli Salawy - 3 lipca br., 24 lipca br. o godz. 19.00. 
Intencje pielgrzymkowe można składać w swoich parafiach albo bezpośrednio do ks. Piotra. 
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OTO   SŁOWO   PAŃSKIE 

PRZESŁANIE   EWANGELICZNE   

 
 

Wiara w Boga nie wystarczy, 

 trzeba umieć zawierzyć swoje życie Bogu.  

Ks. Proboszcz 

Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jeruzalem,       
i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i weszli do pewnego miasteczka 
samarytańskiego, by przygotować Mu pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał 
do Jeruzalem. 
Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: 
Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?» 
Lecz On, odwróciwszy się, zgromił ich. I udali się do innego miasteczka. 
A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się 
udasz». 
Jezus mu odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki podniebne - gniazda, lecz Syn Człowieczy nie 
ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć». 
Do innego rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw 
pójść pogrzebać mojego ojca». Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty 
idź i głoś królestwo Boże». 
Jeszcze inny rzekł: «Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać 
się z moimi w domu». Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, 
a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego».  

JEZUS MÓWI DO CIEBIE…                                                                                                                                                                  
w Miłości Jezusa odnaleźć pokój i szczęście…  
Wpatruj się we Mnie ze spokojem, bez względu na to, co się będzie dziś działo.                                                                         
Pamiętaj, że idę przed tobą, a jednocześnie obok ciebie. Nic nie jest w stanie Mnie 
zaskoczyć. Dopóki będziesz ku Mnie spoglądał, nie dopuszczę do tego, aby to, co 
się zdarzy, przytłoczyło cię. Pomogę ci we wszystkim, z czym będziesz musiał się 
zmierzyć. Współdziałanie ze Mną przynosi bezmiar chwały przyszłego wieku,             
a świadomość Mojej Obecności daje Radość, która nigdy nie przemija... 
                                                                                                            /Sarah Young/ 



ZAPAMIĘTAJ…!… NIE ZAPOMNIJ…! 
Papieskie Intencje Modlitewne - lipiec - 2022  
Módlmy się za osoby starsze, które są fundamentem życia i pamięcią narodu, aby 
ich doświadczenie i mądrość pomogły młodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją        
i odpowiedzialnością. 
Rodzina Zjednoczona na Modlitwie - lipiec - 2022 
Miłość Rodzinna - w dniach 22 - 26 czerwca br. odbyło  się w Rzymie X Światowe 
Spotkanie Rodzin z Ojcem Św.W tym samym czasie obywały się diecezjalne spotkania 
rodzin. Tematem podstawowym tych spotkań był temat miłości rodzinnej jako powołanie      
i droga do świętości. 
Dialog rodzinny - Na pewno trzeba w rodzinnej atmosferze dialogu zadawać sobie 
wzajemnie podstawowe pytania, które umożliwią głębszą refleksję nad powołaniem 
każdego z członków rodziny, a więc: 

 Jak rozpoznać swoje powołanie? 

 W jaki sposób realizuję swoje powołanie? 

 Co mi pomaga wytrwać w realizowaniu powołania? 

 Skąd mam czerpać siły do trwania na obranej drodze” 

 Czy modlimy się o rozeznanie powołania i trwanie w nim? 

 Czy modlimy się za osoby powołane i o nowe liczne, święte powołania kapłańskie, do 
życia konsekrowanego i do służby w Kościele?                 /opr. K.B./ 
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  MYŚLI WIERSZEM PISANE…  
 

Wiary uczy milczenie                                                                                                                                                                             
nieświęta choinka                                                                                                                                                                               
umarły we śnie żywy                                                                                                                                                                              
w starych wierzbach szpaki                                                                                                                                                                       
kwiat olchy co się jeszcze przed liściem rozwija                                                                                                                                           
radość przecięta w pół                                                                                                                                                                      
kłos cięższy od słomy co go z ziarnem dźwiga                                                                                                                                                      
Jagiełłą wystraszona królowa Jadwiga                                                                                                                                         
modlitwa jak pogoda                                                                                                                                                                                       
bo jeśli ktoś się modli Pan Bóg w nim oddycha 

                                                        * 
 

Z SERCA DO SERCA…  
 Serce Jezusa Pokoju i Pojednanie nasze…    

Serce Jezusa… czerwcowe dni również zmierzają ku końcowi… Nauka w szkołach - 
ku radości uczniów i nauczycieli - należy już do przeszłości… Teraz, w wakacyjnym 
bez - pandemicznym czasie, trzeba spojrzeć nieco inaczej aniżeli wtedy, gdy bez 
względu na wszystko, musieliśmy „przywdziewać cud - maseczki” i patrzeć na świat, 
przeważnie przelęknionymi oczyma… Teraz mamy czas inny, jakoś bardziej wolny, 
chociaż zmora wojny na Ukrainie nie przestaje nękać człowieczego serca. Na pewno 
jest to ów trud życia, który dźwigamy pośród codzienności, ale czy ten ciężar jest    
stale tak samo wymowny…? ? ?... Na pewno jakoś „przyzwyczailiśmy się” także do 
tej okrutnej wojny. I nie chodzi tu o zgodę czy akceptację na ten okrutny fakt z naszej 
strony, ale chodzi o nasze wytrwałe zatroskanie, aby ta wojna się wreszcie skończyła! 
Pierwsze oznaki zła, pierwsze obrazy przerażającego koszmaru napaści na Ukrainę… to 
były tragiczne przeżycia, a co za tym szło wielka, żarliwa i potężna modlitwa o pokój! 
A teraz...?!...Teraz, co prawda żyjemy z głęboką świadomością trwającej wojny, ale 
czy nie wygasa nasza żarliwa modlitwa i przyzywanie pomocy u Boga, u Jezusowego 
Serca? Naprawdę trzeba nam nadal - także teraz, już w wakacyjnym czasie - wołać     
z pokorą i nadzieją także w czasie czerwcowych litanijnych wezwań, wołać z wiarą, 
nadzieją i z ogromną miłością: 
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze… zmiłuj się nad nami… i obdarz  nas, 
nasze serca, obdarz Polskę, Ukrainę i… cały świat… obdarz POKOJEM!    /K.B./ 

POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…  
o dobre wykorzystanie czasu…  
Panie Wszechmogący i Miłosierny, który jesteś, byłeś i trwasz na wieki, do Ciebie 
należą czas i wieczność. Przed Tobą tysiąc lat jest jak dzień wczorajszy, który minął, 
a życie człowieka podobne jest do kwiatu, który rankiem rozkwita, a wieczorem więdnie         
i usycha. 
Proszę Cię o łaskę dobrego wykorzystania czasu, żebym nie trwonił bezmyślnie- 
przez lenistwo lub nieustanne poszukiwanie przyjemności - godzin i dni powierzonych 
mi dla pomnażania Twoich darów i pełnienia Twojej świętej woli. 
Pozwól mi, Panie, tak przeżyć czas mojego życia na tym świecie, abym po jego      
zakończeniu przez całą wieczność mógł  się cieszyć Tobą w Twoim Królestwie nigdy 
niekończącej się miłości. Amen.                /Modlitwy rodzinne - Ks. Leszek Smoliński/ 

Z wodą święconą na czubkach palców                                                                                                                                                                           
z głową Jezusa na sumieniu                                                                                                                                              
oddechem odgarniałem stronice brewiarza                                                                                                                                                
szukałem tylko jednego                                                                                                                                                                     
obrazka                                                                                                                                                                                                      
z dawna wypisanym czterowierszem  
Matko Najświętsza daj mi                                                                                                                                                                  
serce czyste i proste                                                                                                                                                                            
w kościele zimnym chuchać                                                                                                                                                                            
tulić zmarzniętą Hostię 
                                                      /Ks. Jan Twardowski/ 

REFLEKSJE… ZAMYŚLENIA… WNIOSKI…  
Odpocznij w czasie wakacji.                                                                                                                                                         
Zobacz, że trawa jest zielona,                                                                                                                                                              
że niebo jest niebieskie,                                                                                                                                                                              
że po niebie wędrują białe obłoki. 
Idź miedzą pośród zbóż, po których wiatr chodzi...                                                                                                                    
Połóż się nad brzegiem morza i słuchaj, jak ono szumi... 
Może zechcesz inaczej spędzić ten czas… Dobrze...                                                                                                                  
Bylebyś tylko znowu odnalazł siebie, bylebyś znowu uchwycił swój rytm,                                                                                               
odzyskał spokojne spojrzenie na siebie, na ludzi, na sprawy, na świat -                                                                                     
byłeś znowu poczuł się prawdziwie wolny…                                      /Ks. M.M./ 


