OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA - 10 LIPCA 2022 roku
1. W poniedziałek Święto św. Benedykta z Nursji - Patrona Europy.
2. We wtorek Wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfutru - Współpatrona naszej
diecezji - w tym dniu modlimy się w intencji Kościoła diecezjalnego.
3. W środę Wspomnienie św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta.
 W środę - 13 lipca Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy. Nabożeństwo
Fatimskie rozpoczniemy Mszą Świętą o godz. 20.00 w intencji Męża i Żony - prosimy
o przyniesienie lampionów.
. 4. 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.
5. W piątek Wspomnienie św. Bonawentury.
6. W sobotę Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.
 w parafii pw. Św. Aleksandra o godz. 17.30 Różaniec z nałożeniem szkaplerza
i o godz. 18.00 Msza Święta.
7. Dnia 16 lipca br. (sobota) odbędzie się XVII Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet
do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Rajgrodzie. Spotkanie rozpocznie się
o godz. 10.30, a o godz. 12.30 będzie sprawowana Msza Święta pod przewodnictwem
ks. Bp. Jerzego Mazura.
8. W czasie wakacji sprawy kancelaryjne załatwić można po Mszy Świętej
o godz. 18.00
9. 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
10. 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
u opiekuna grupy ks. Piotra Swędrowskiego tel. 538 429 799
Osoby zainteresowane, zapraszamy na spotkania przedpielgrzymkowe przy parafii
bł. Anieli Salawy - 24 lipca br. o godz. 19.00.
Intencje pielgrzymkowe można składać w swoich parafiach albo bezpośrednio do ks. Piotra.
11. Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić następujące osoby:
Zapowiedź II
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.

Biuletyn informacyjny Parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach

Serce Sercu
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SŁOWO
NA NIEDZIELĘ
Ewangelia
według świętego Łukasza

PRZESŁANIE

Warto wiedzieć..., może też warto skorzystać…, aby odnaleźć drogę powołania…
e-mail: kostmar@op.pl inst.dom@op.pl adpc@wp.pl www.orlean.dominikanie.pl



10
25-37

EWANGELICZNE

Miłosierdzie ma niejedno oblicze
ale zawsze gwarantuje zbawienie.

SMS… od św. Siostry Faustyny…
O, jak nieskończenie jest dobry Bóg…
Cierpieć - nie skarżąc się, pocieszać innych, a swoje własne cierpienia topić
w Najświętszym Sercu Jezusa…
Nie pozwolę się tak pochłonąć wirom pracy, aby zapomnieć o Bogu…
4

Łk

Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał:
«Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»
Jezus mu odpowiedział: «Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz?»
On rzekł: «Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją
duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego».
Jezus rzekł do niego: «Dobrze odpowiedziałeś. To czyń, a będziesz żył».
Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest moim bliźnim?»
Jezus, nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha
i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy
na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył
go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął.
Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył,
wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą
i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go.
Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: „Miej o nim staranie,
a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał”.
Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców?»
On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie».
OTO SŁOWO PAŃSKIE
Jezus mu rzekł: «Idź i ty czyń podobnie!»

POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…
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Ks. Proboszcz
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Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO:

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”.
II. Miłość samego siebie.
Z woli Bożej każdy z nas ma w sobie wrodzoną miłość samego siebie. Ta miłość jest
z natury czymś dobrym: służy sprawie zachowania i rozwoju naszego życia. Ale ma
siłę żywiołu, łatwo przemienia się w siłę egoistyczną i egoizm, który jest wrogiem
prawdziwej miłości. I dlatego miłość samego siebie musi być zawsze miarkowana
świadomością, że wszystko, czym jesteśmy i co mamy, jest nie z nas, ale z Boga,
i że obok nas na tej ziemi są jeszcze inni ludzie, też dzieci Boże, mające prawo do
życia, rozwoju i szczęścia, tak samo jak my.
Chrześcijanin, miłując siebie samego według myśli Bożej, przede wszystkim miłuje
w sobie godność rozumnej wolnej osoby stworzonej na obraz Boży; stara się
podtrzymywać w sobie życia i dba o swoje zdrowie: kształci swój umysł, rozwija swe
uzdolnienia; wyrabia swą wolę, nabywając sprawności moralne; dąży wytrwale
i ponad wszystko do osiągnięcia wiecznego zbawienia.”Cóż bowiem za korzyść
stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić?” (Mk 8,36)
/Uwierzyć sercem - Katechetyczny Zespół Warszawski/

papież Benedykt XVI - w 2008 r. - w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Łagiewnikach nauczał:
Cieszę się, że mogę się z wami spotkać przy okazji mojej wizyty w tym
sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Z serca pozdrawiam was wszystkich:
chorych, opiekunów, kapłanów, którzy w tym sanktuarium prowadzą
pracę duszpasterską, siostry Matki Bożej Miłosierdzia, członków
„Faustinum” i wszystkich tu obecnych.
W tej okoliczności stajemy przed dwiema tajemnicami: tajemnicą ludzkiego
cierpienia i tajemnicą Bożego miłosierdzia. Na pierwszy rzut oka te
tajemnice wydają się sobie przeciwstawiać. Kiedy jednak staramy się je zgłębić
w świetle wiary, widzimy, że istnieje pomiędzy nimi harmonia, dzięki tajemnicy krzyża
Chrystusa Jak powiedział Jan Paweł II, krzyż „stanowi najgłębsze pochylenie się
Bóstwa nad człowiekiem (...). Krzyż stanowi jakby dotknięcie odwieczną miłością
najboleśniejszych ran ziemskiej egzystencji człowieka”.
Bardzo chciałbym przytulić każdego i każdą z was. Choć w praktyce nie jest to możliwe,
w duchu przytulam was do serca, i udzielam wam mojego Apostolskiego
Błogosławieństwa, w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

MYŚLI WIERSZEM PISANE…
Gdy myślę
o trudnościach,
wpadam
- jak śliwka w kompoti tkwię w nich
hermetycznie
zawekowany.
Gdy skupiam się
na możliwościach,
zawsze znajduję właściwą drogę
prowadzącą do celu.
Wiem, że to oczywiste
wiem, że to proste...
Ale wiem, że inaczej
nie napisałbym nawet tych kilku słów.

REFLEKSJE… ZAMYŚLENIA… WNIOSKI…

Po co pracujesz?
Nie uciekaj od tego pytania, nie prześlizguj się obok niego.
Praca wypełnia twoje życie: poświęcasz jej lwią część swojego czasu,
oddajesz jej najlepsze godziny swojego dnia.
Po co pracujesz?
Pytaj o intencję. Ona cię kształtuje.
Taki jesteś, jaka jest odpowiedź na to pytanie.
/Ks. M.M./

POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…

o nowe, liczne i święte powołania do służby w Kościele…
Najwyższy, chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności mego serca i daj mi, Panie,
prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, zrozumienie i poznanie,
abym wypełnił Twoje święte i prawdziwe posłannictwo...
( św. Franciszek z Asyżu)
*
Naucz mnie... kontemplować i przekazywać innym owoce kontemplacji...
(św. Tomasz z Akwinu)
*
Panie, od wieków Twoja Opatrzność wyznacza każdemu człowiekowi zadanie, które
ma spełnić. Ty mówisz, co mam wybierać poprzez możliwości i wymagania chwili,
poprzez potrzeby ludzi i Kościoła, przez radę życzliwych osób, przez zdolności, które
od Ciebie otrzymałem. Proszę Cię o mądrość twego Ducha, abym rozpoznał drogę,
którą chcesz mnie prowadzić. Weź mnie za rękę i sam bądź światłem. Proszę, pomóż
mi poznać Twoją wolę i daj siłę, abym gdy ją odczytam, szedł wytrwale za Tobą.
Amen.
/Modlitwy rodzinne - ks. Leszek Smoliński/

/Adam/

MYŚLI DO PRZEMYŚLENIA… na wakacyjne ścieżki…
 Coraz bardziej nam trzeba dziś pamiętać, ze Bóg jest Ojcem...
 Jest czas mówienia i czas milczenia, i trzeba być bardzo czujnym, aby zrozumieć,
czy dana chwila jest dla mnie czasem mówienia czy milczenia...
 Nie po to są stworzone rzeczy piękne, aby człowieka kusić, ale po to, by wskazywały
wielkość Stwórcy...
 Po to gromadzimy, abyśmy mieli co rozdawać...
 Potęga Boga jest tak wielka, że potrafi On obdzielić pełną miłością każdego
człowieka...
/Bł. Ks. Kard. Stefan Wyszyński/
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