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NR 435    3. VII. 2022 r.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE    

NIEDZIELA - 3 LIPCA 2022 roku   
 

 1. W środę  Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej - Patronki Dzieł Misyjnych w Polsce, jest 
to Święto Patronalne Apostolstwa Chorych. 

 W I środę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 18.00, w sali na plebanii spotkanie      
Rycerzy Kolumba. 
 2. W tym tygodniu I czwartek miesiąca. 

3. W 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. 
 4. 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. 
 5. W sobotę - 9 lipca - w Lipsku odbędą się uroczystości odpustowe ku czci    
Błogosławionej Marianny Biernackiej:  
- godz. 10.00 - zawiązanie Wspólnoty 
- godz. 10.15 - świadectwo wnuczki bł. Mariany 
- godz. 10.30 - Różaniec w intencji rodzin 
- godz. 11.00 - Msza Święta pod przewodnictwem J.E. ks. Bp. Jerzego Mazura. 
 6. W czasie wakacji sprawy kancelaryjne załatwić można po Mszy Świętej             
o godz. 18.00   
 7. 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 
 8.  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. 
 9. Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić następujące osoby: 

Zapowiedź I 
Radosław Supiński - kawaler - par. św. Aleksandra 

Wiktoria Zadarko - panna - par. tutejsza 
oraz  

Paweł Kisiliczuk - kawaler - par. Ząbkowice Śląskie 
Agnieszka Kalinowska - panna - par. tutejsza 

Kto by wiedział o przeszkodach między tymi osobami, w sumieniu zobowiązany jest 
powiadomić tutejszych duszpasterzy.  
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Jesteśmy POSŁANI W POKOJU CHRYSTUSA, 

dlatego BADŹMY ZWIASTUNAMI  

JEGO POKOJU w świecie…  

Ks. Proboszcz 

Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał ich po 

dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. 

Powiedział też do nich: 

«Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby     

wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie! Oto posyłam was jak owce między wilki. 

Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. 

Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu domowi. Jeśli tam 

mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do 

was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli: bo zasługuje      

robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś      

miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, 

którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże». 

JEZUS MÓWI DO CIEBIE…                                                                                                                                                                   
w Miłości Jezusa odnaleźć pokój i szczęście…  
ODDAJĄC MI CZEŚĆ w Duchu i prawdzie, dołączasz do chórów anielskich            
nieustannie stojących przed Moim tronem. Choć ty nie możesz ich usłyszeć, twoje 
pochwalne i dziękczynne słowa słychać w niebie wyraźnie. Trafiają tu także twoje 
prośby ,ale to wdzięczność jest tym, co toruje drogę do Mojego serca.  
Gdy wszystkie dzielące nas przeszkody rozpadną się, zasypie cię nieprzebrane     
bogactwo Moich błogosławieństw. Największym z nich jest bliskość - obfita Radość     
i Pokój w Mojej Obecności… Staraj się Mnie wychwalać i składać Mi dziękczynienie 
przez cały dzisiejszy dzień.                                                               /Sarah Young/ 
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  MYŚLI WIERSZEM PISANE…  
 

Ktoś                                                                                                                                                                                                                         
spojrzał na Ciebie                                                                                                                                                                                
zatrzymał się                                                                                                                                                                                  
wysłuchał                                                                                                                                                                                 
podał  rękę                                                                                                                                                                                        
okazał współczucie                                                                                                                                                                                                    
pomógł                                                                                                                                                                                                 
zrozumiał                                                                                                                                                                                                                                         
przytulił                                                                                                                                                                                                                                      
powiedział dobre słowo                                                                                                                                                                       
otarł łzę                                                                                                                                                                                                                                                               
wstrzymał oddech z przejęcia                                                                                                                                            
zapukał do twych drzwi                                                                                                                                                                                                  
z biciem serca odliczał twoje kroki                                                                                                                                             
oddał tobie swoje skrzydła                                                                                                                                                           
Ktoś                                                                                                                                                                                                 
jak anioł lub anioł                                                    /Adam / 

MOJE… WAKACYJNE SPOTKANIA Z BOGIEM…   
PRZYKAZANIE  MIŁOŚCI…                                                                                                                                                                 
”Będziesz miłował Pana Boga twego                                                                                                                                                           
z całego  serca swego,                                                                                                                                                                                         
z całej duszy swojej                                                                                                                                                                                                                    
i ze wszystkich myśli swoich,                                                                                                                                                        
a bliźniego twego jak siebie samego” 
 I.  Miłość  Boga…  
 Nade wszystko miłujemy Boga, bo On jest godzien najwyższej miłości, jako samo 
Dobro i Piękno. Miłować Boga to znaczy pod wpływem nadprzyrodzonej łaski Bożej 
zwrócić się do Boga całym swoim umysłem i sercem i pełnić Jego wolę. Kto pełni wolę 
Boga, ten Go miłuje… „Niech świat się dowie, że Ja miłuję Ojca i że tak czynię, jak 
Ojciec nakazał” (J 14, 31). 
Do poznania woli Boga pomaga nam modlitwa, głos naszego sumienia, szczególnie 
nieraz natchnienia i znaki, które Bóg nam daje, przykład ludzi świętych, rady ludzi 
rozumnych i dobrych, a w sposób wyraźny przykazania Boże i kościelne. Bóg objawił 
swoją wolę dając nam przykazania. Przykazania Boże są wyrazem porządku w świecie 
stworzonym przez Boga. Dlatego ich spełnianie łączy nas harmonijnie z całym 
wszechświatem, którego każda cząstka  jest uległa Bogu, jest taka, jak On chce, żeby 
była. 
Miłując Boga, miłujemy też wszystko, co Bóg miłuje. On zaś miłuje wszystko, co stworzył    
i utrzymuje w istnieniu; a więc całą rzeczywistość: materialną i duchową, przemijającą         
i wiecznotrwałą; to, co żyje i to, w czym życia nie ma; to, co ogromne, wspaniałe, i to, 
co maleńkie, ledwo dostrzegalne; cały kosmos i atom pojedynczy; potężne żywioły 
najniklejsze drgnięcia jakiejś energii…  
„Człowiek może i powinien miłować rzeczy same jako stworzone przez Boga. Otrzymuje je 
bowiem od Boga i widzi je niejako spływające z ręki Bożej - dlatego je szanuje. Dziękując 
za nie Bogu - Dobroczyńcy”. 
                                                /Uwierzyć sercem - Katechetyczny Zespół Warszawski/ 

POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…  
Zabierz, Panie, i przyjmij całą wolność moją,                                                                                                                                                       
pamięć moją i rozum, i wolę moją całą, cokolwiek mam i posiadam.                                                                                              
Ty mi to wszystko dałeś - Tobie to, Panie, oddaję.                                                                                                                                            
Twoje jest wszystko.                                                                                                                                                   
Rozporządzaj tym w pełni wedle swojej woli.                                                                                                                           
Daj mi jedynie miłość Twoją i łaskę,                                                                                                                                   
albowiem to mi wystarcza. Amen. 
                                                               /Modlitwa zawierzenie - św. Ignacy Loyola/ 

REFLEKSJE… ZAMYŚLENIA… WNIOSKI…  
Miarą naszej wiary jest margines czynów, za które nam nikt nie płaci:                                                                                           
ani pieniędzmi, ani rewanżem, ani wdzięcznością…                                                                                                           
Miarą naszej wiary jest margines dobrych czynów, o których nikt nie wie…                                                                                                               
Miarą wiary i człowieczeństwa. 
Bo inaczej jesteśmy jak faryzeusze,                                                                                                                                                
którzy na skrzyżowaniach ulic rozdawali jałmużnę ubogim…                      /Ks. M. M./ 

MYŚLI I PRZEMYŚLENIA… na wakacyjne ścieżki…  
 Każda napotkana osoba wie coś, czego ty nie wiesz… Ucz się od ludzi…  
 Nie specjalizuj się w drobiazgach... 
 Nigdy nie trać czasu ani słów bezmyślnie. Są nie do odzyskania…  
 Myśl o wielkich sprawach, ale ciesz się drobnymi przyjemnościami…  
 Pamiętaj, ze to, jak coś mówisz, jest równie ważne, jak to, co mówisz…  
 Pamiętaj, ze twój charakter jest twoim przeznaczeniem…  
 Młodzi ludzie znają reguły. Starzy ludzie znają wyjątki. 
 Pamiętaj, że wszystko wygląda lepiej, kiedy się człowiek wyśpi…  
 Nigdy nie przecinaj tego, co można rozwiązać…  
 Kiedy trzeba wejść na górę, nie myśl, że od zwlekania góra zrobi się mniejsza…  

                                                                           

                                                                 /„O mądrości” - H. Jackson Brown Jr/ 

SMS… od św. Siostry Faustyny…  
 Czuję, że jestem jak kropla rosy pochłonięta w głębię bezdennego oceanu          

Miłosierdzia Boga…  

 Poznałam, że woli Bożej nic się nie oprze ani umorzy…  

 Zrozumiałam, że wszelka dążność do doskonałości i cała świętość, jest (polega) 
na wypełnianiu woli Bożej…  Ku przestrodze…  

Trzeba się starać więcej okazywać miłości innym, niż jej się doznało…  


