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Serce   Sercu 

Biuletyn informacyjny Parafii  

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach  

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA  
 
 
 

NR 437    17. VII. 2022 r.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE    

NIEDZIELA - 17 LIPCA 2022 roku   
 1. Dzisiaj po każdej Mszy Świętej będzie możliwość okazania naszej wdzięczności 
za posługę duszpasterską ojca Grzegorza - dominikanina i złożenia dobrowolnej ofiary 
na Jego dalszą działalność misyjną. 

 77. rocznica Obławy Augustowskiej (uroczystości w Gibach).   
 2. 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. 
 3. W piątek Święto św. Marii Magdaleny. 

 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.  
 4. W sobotę Święto św. Brygidy Szwedzkiej - Patronki Europy. 
 5. W niedzielę przypada Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Został on 
ustanowiony przez papieża Franciszka na czwartą niedzielę lipca, przed Dniem 
Wspomnienia świętych Joachima i Anny, dziadków Pana Jezusa.  
 6. W następną niedzielę Błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów po 
każdej Mszy Świętej - z racji liturgicznego Wspomnienia św. Krzysztofa, Patrona kierowców, 
które wypada w poniedziałek. Ofiary zebrane z tej okazji będą przeznaczone na MIVA 
Polska - która zakupuje pojazdy dla polskich misjonarzy. Dodatkowo, można         
wesprzeć misjonarzy, wpłacając na konto MIVA Polska  (69 1240 1037 1111 0000 0691 
6802) 1 grosz mnożąc przez 1 szczęśliwie przejechany kilometr.  
 7. W czasie wakacji sprawy kancelaryjne załatwić można po Mszy Świętej             
o godz. 18.00   
 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. 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. 
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OTO   SŁOWO   PAŃSKIE 

PRZESŁANIE   EWANGELICZNE   

 
 

A może warto szczególnie teraz,  

w czasie wakacji, zatroszczyć się o to JEDNO 

i odnowić PRZYJAŹŃ Z CHRYSTUSEM ?! 

Ks. Proboszcz 

 Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta, przyjęła 

Go w swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u nóg Pana, 

słuchała Jego słowa. 

Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim, rzekła: 

«Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? 

Powiedz jej, żeby mi pomogła». 

A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele, a potrzeba 

mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona». 

Ku przestrodze…   

„Oko za oko…”… i wszyscy są ślepi…  

OPOWIEŚCI… wakacyjne…  
 Pewien człowiek - opowiadają ludzie - chciał za wszelką cenę uwolnić się od     
własnego cienia. Najlepszą metodą wydawała się mu ucieczka. Ale cień szedł za nim 
krok w krok i nie dał się zgubić przy żadnej prędkości. W końcu człowiek padł              
z wyczerpania i skonał. 
- A wystarczyło przecież - mówili przechodnie - aby stanął w cieniu drzewa.                                                       
Wówczas uwolniłby się od własnego cienia. 
* Jeżeli nie wiesz do jakiego portu płyniesz, żaden wiatr nie będzie właściwy… 
                       (Seneka) 
* Kto sam się mieni uczniem, ten osła miał za nauczyciela…   (Franciszek Salezy) 
* Nawet najmniejsza kałuża odbija niebo… (przysłowie litewskie) 
                                                                               /Przypiski - Kazimierz Wójtowicz/ 
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Z  NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO: 
św. Jan Paweł II w posynodalnej Adhortacji Apostolskiej z 1988 r. -  

Christifideles laici - naucza: 

  MYŚLI WIERSZEM PISANE…  
Dziękuję Ci po prostu za to, że jesteś                                                                                                                              
za to, że nie mieścisz się w naszej głowie, która jest za logiczna                                                                                                    
za to, że nie sposób ogarnąć Cię sercem, które jest za nerwowe                                                                                                         
za to, że jesteś tak bliski i daleki, że we wszystkim inny                                                                                                               
za to, że jesteś już odnaleziony i nieodnaleziony jeszcze                                                                                                                              
za to, że uciekamy od Ciebie do Ciebie                                                                                                                                                            
za to, że nie czynimy wszystkiego dla Ciebie, ale wszystko dzięki Tobie                                                                                                           
za to, czego pojąć nie mogę - nie jest nigdy złudzeniem                                                                                                            
za to, że milczysz. 
Tylko my - oczytani analfabeci                                                                                                                                                                                        
chlapiemy językiem                                                 /Ks. Jan Twardowski/ 

MOJE… WAKACYJNE SPOTKANIA Z BOGIEM…   
Przykazanie Miłości…                                                                                                                                                                             
„Będziesz miłował Pana Boga twego                                                                                                                                                                                                      
z całego serca swego,                                                                                                                                                            
całej duszy swojej                                                                                                                                                                                 
i ze wszystkich sił swoich,                                                                                                                                                
a bliźniego twego jak siebie samego”. 
III. Miłość bliźniego…  
Dowodem, że miłujemy Boga, jest miłość do człowieka. „Jeśliby ktoś mówił:” Miłuję 
Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą” (1 J 4,20). Każdego człowieka tak mamy 
miłować, jak siebie samego. Miłuj swego bliźniego, jak siebie samego” (Mt 19,19).                                                                       
Miłować bliźniego po chrześcijańsku to znaczy widzieć obraz  Boży w każdym człowieku, 
szanować go ,w miarę możliwości pomagać mu w doskonaleniu się i służyć jego 
szczęściu doczesnemu i wiecznemu. Miłość w nas może wzrastać. 
 Pierwszą szkołą miłości jest rodzina. Kto nauczy się kochać bliskich w rodzinie, ten 
potrafi kochać i obcych, i dalekich, i nawet nieprzyjaciół. Chrystus szczególnie zaleca 
nam, aby nikogo nie sądzić i nie potępiać, a urazy i krzywdy przebaczać. Nieraz mamy    
prawo, a nawet obowiązek ocenić, a nawet i potępić czyn jakiegoś człowieka; nie    
możemy jednak sądem swoim wnikać w jego intencje, bo te zna tylko Bóg; nie możemy też 
wydawać ocen nieodwołalnych, bo do tego potrzeba wszechwiedzy i nieomylności 
Bożej. Musimy być gotowi zmienić swój sąd o bliźnim i jego czynie, w miarę uzyskiwania 
pełniejszych informacji. 
Chrześcijanin miłuje także i swoich nieprzyjaciół. Nie znaczy to, że odczuwa tę miłość, ale 
że jest gotowy świadczyć  dobro nawet nieprzyjacielowi, gdy zajdzie tego potrzeba. 
Jezus Chrystus polecił nam i pokazał swoim życiem, że mamy wszystkim dobrze czynić, 
być miłosiernym, jak Bóg jest miłosierny wobec człowieka, to znaczy miłować tych, 
którzy potrzebują naszej miłości. 

                                  /Uwierzyć sercem – Katechetyczny Zespół Warszawski/ 

 MYŚLI DO PRZEMYŚLENIA… na wakacyjne ścieżki… 
 Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje, Bądź wrażliwy na drugiego 

człowieka, twojego brata. 
 Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się w najgorszym       

dostrzec coś dobrego. 
 Mów zawsze życzliwie o drugich - Nie mów źle o bliźnich. 
 Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu… Uspokajaj i okazuj 

dobroć. 
 Przebaczaj wszystko wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze pierwszy      

wyciągnij rękę do zgody. 
 Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, 

aby tobie czyniono... 
 Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą, pomocą, sercem. 
 Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak ty korzystasz             

z pracy drugich. 
 Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół. 
 Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz rękę ubogim i chorym. Użyczaj 

swego. 
 Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie. 
                                         PO TYM CIĘ POZNAJĄ, ŻEŚ UCZNIEM CHRYSTUSA! 

 POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…  
do św. Rity w ciężkiej próbie…    
O św. Rito, naznaczona na czole raną cierniowej korony, nasza orędowniczko             
w sprawach trudnych i beznadziejnych, uciekam się do twojej pomocy  pod ciężarem 
próby, która na mnie spada.  
Wyzwól biedne serce z niepokojów, które na nim ciążą, i obdarz mnie pokojem, Ty, 
którą Bóg wybrał na orędowniczkę trudnych spraw, wyproś dla mnie łaskę szczerej 
skruchy i przebaczenia, która umożliwia dobrą spowiedź. Nie pozwól nigdy, abym 
kontynuował swe życie w tak wielkim smutku. Miej litość nade mną! O Panie, wejrzyj 
na nadzieję, jaką pokładam w Tobie! Wysłuchaj Twej błogosławionej Rity. Wysłuchaj 
jej, raz jeszcze okazując nam Twe miłosierdzie. Amen. 

 Każdego 22-ego dnia miesiąca, w naszym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia 
- modlimy się w czasie Mszy św. o godz. 18.00 - za wstawiennictwem św. Rity, 
także w intencji rodzin. 

Rodzina jest pierwszą płaszczyzną społecznego zaangażowania. Osoba 
ludzka posiada naturalny i strukturalny wymiar społeczny, jako że jest 
powołana w głębi swej istoty do wspólnoty z innymi oraz do dawania 
siebie innym... Osoba i społeczeństwo pozostają ze sobą w relacji 
współzależności i wzajemności... Apostolskim zadaniem świeckich jest 
przede wszystkim troska o to, by rodzina była świadoma własnej          
tożsamości, tego, że jest pierwszą i podstawową komórką społeczną,   

oraz swej oryginalnej roli w społeczeństwie, a także aby ona sama stawała się       
bardziej aktywnym i odpowiedzialnym promotorem swojego rozwoju i uczestnictwa    
w życiu społecznym. Tak więc rodzina może i powinna wymagać od wszystkich,    
poczynając od władz państwowych, poszanowania tych praw, które chroniąc rodzinę, 
chronią społeczeństwo… 
Doświadczenie uczy, że cywilizacja i trwałość narodów zależy przede wszystkim od 
stanu ich rodzin. Dlatego apostolskie zaangażowanie na rzecz rodziny posiada 
ogromne znaczenie społeczne. Kościół ze swej strony jest o tym głęboko przekonany,    
dobrze wiedząc, że „przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę”.  


