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Serce   Sercu 

Biuletyn informacyjny Parafii  

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach  

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA  
 
 
 

NR 438    24. VII. 2022 r.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE    

NIEDZIELA - 24 LIPCA 2022 roku   
 1. Dzisiaj 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.  
 2. Dzisiaj po każdej Mszy Świętej Błogosławieństwo kierowców i poświęcenie       
pojazdów - z racji liturgicznego Wspomnienia św. Krzysztofa, Patrona kierowców, które 
wypada jutro. 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.  
 3. W poniedziałek Święto św. Jakuba Apostoła oraz liturgiczne Wspomnienie 
św. Krzysztofa - patrona kierowców i podróżujących. 
 4. We wtorek Wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi 
Panny.  
 5. W czwartek  Wspomnienie św. Szarbela Mahklufa. 

 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. 

 w czwartek rozpoczyna się 30. Ełcka Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę,    
która zakończy się 11 sierpnia. Zachęcamy do duchowej łączności z pielgrzymami        
poprzez modlitwę. Osoby zainteresowane czynnym udziałem w pielgrzymce, mogą 
jeszcze zgłaszać się do ks. Piotra Swędrowskiego tel. 538 429 799. Przypominamy, że 
dziś ostatnie spotkanie przedpielgrzymkowe przy parafii św. Anieli Salawy o godz. 19.00. 
Można jeszcze składać intencje pielgrzymkowe.  
 6. W piątek Wspomnienie św. Marty. 
 7. Ks. Bp. Jerzy Mazur w trosce o dobro duchowe wiernych - wszystkim           
diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terenie Diecezji Ełckiej w piątki           
29 lipca i 12 sierpnia br. udziela dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości 
od pokarmów mięsnych. Wierni przyjmujący dar dyspensy powinni odmówić         
modlitwę Ojcze Nasz w intencji poszanowania życia ludzkiego. 
 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 
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Gdyby nasza modlitwa OJCZE NASZ  

płynęła z głębi serca - wszyscy 

byliby naprawdę NASZYMI BRAĆMI... 

Ks. Proboszcz 

Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł jeden z uczniów 
do Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich uczniów». 
A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech się święci 
Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba powszedniego dawaj 
nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my przebaczamy każdemu, 
kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie». 
Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy            
i powie mu: „Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie       
z drogi, a nie mam co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj 
mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie mogę wstać          
i dać tobie”. Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest 
jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. 
I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie,      
a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; 
a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś z was, ojców, syn poprosi            
o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast ryby poda mu węża? Lub też 
gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie 
dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej Ojciec z nieba udzieli Ducha 
Świętego tym, którzy Go proszą». 

Ku przestrodze…   
 

Droga najmniejszego oporu jest asfaltowana tylko na początku…  

WARTO… WIEDZIEĆ, ŻE…  
Polska nie chce umierać… Nie chce i nie umrze!                                                                                                                                                     
Ale Polacy muszą mieć tak wielką wiarę w życie Narodu,                                                                                                                                
jak Kościół ma wiarę w żywot wieczny…  
                                                                                     /Bł.Ks.Kard.Stefan Wyszyński/ 
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Z  NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO: 
św. Jan Paweł II - w Adhortacji Apostolskiej - Christifideles Laici - naucza:  

  MYŚLI WIERSZEM PISANE…  
Bóg kocha ciebie poprzez list serdeczny co doszedł                                                                                                               
poprzez życzenia na święta                                                                                                                                        
poprzez rzeczy tak ważne że się o nich nie pamięta                                                                                                           
poprzez kogoś kto był przy tobie w grypie                                                                                                                           
poprzez tego co po spowiedzi już nie szczypie                                                                                                                
poprzez deszcz co ci w uchu zadzwonił                                                                                                                       
poprzez kogoś kto ci się krzywić zabronił                                                                                                              
poprzez psa co nogi ci lizał  
przez serce krzyczące z krzyża                                  /Ks. Jan Twardowski/ 

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”. 
IV. Uczynki  miłosierdzia.    
W kościelnym nauczaniu chrześcijańskim od dawna zaleca się Uczynki Miłosierdzia:  
- co do duszy: grzesznych upominać, nieumiejętnych pouczać, wątpiącym dobrze 
radzić, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować,     
modlić się za żywych i umarłych.   
- co do ciała: głodnych nakarmić, spragnionych napoić, nagich przyodziać, podróżnych        
w dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych pogrzebać. 
Wymienione powyżej uczynki miłosierdzia nie są „dokładne”. Są to najważniejsze 
wskazania i ukierunkowania na naszą postawę  wobec bliźnich Zmieniają się warunki 
życia coraz to inne są potrzeby ludzkie. Miłowania zatem ludzi i miłosierdzia względem nich 
trzeba się uczyć przez całe życie. Trzeba w ciągle  nowych sytuacjach i okolicznościach 
każdego człowieka kochać i tę miłość uczynkami potwierdzać. Każdy chrześcijanin 
powinien dzielić się dobrem duchowym i materialnym ze wszystkimi, którzy tego potrzebują… 
Wielkość miłości poznaje się po tym, jaką ofiarę gotów jest człowiek ponieść w imię tej 
miłości… Miłość bliźniego jest znakiem prawdziwej miłości     Boga i znakiem prawdziwego 
chrześcijaństwa. „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami Moimi, jeśli będziecie się 

wzajemnie miłowali” (J 13,35). „Kto miłuje swego brata, ten trwa w światłości        
i nie może się potknąć” (1 J 12, 10).  

                /Uwierzyć sercem - Katechetyczny Zespół Warszawski/ 

REFLEKSJE… ZAMYŚLENIA… WNIOSKI…  
Jesteśmy jak naczynia połączone...                                                                                                                       
Jesteśmy jak źródła światła...                                                                                                                                
Jesteśmy jak źródła ciepła...                                                                                                                                  
Wzajemnie zasilamy się dobrem, wzajemnie przygaszamy się złem.                                                                                       
A więc od twojej świętości zależy świętość ludzi z tobą związanych kolegów, dzieci, 
podwładnych, współpracowników, uczniów. 
Jak silne jest w tobie światło?                                                                                                                                                 
Jak wielki jest krąg ludzi, którzy czerpią z twojego ciepła?                                                                                                  
Czy obejmuje również zmarłych? 
Chcesz się przekonać o swojej wielkości?                                                                                                                                      
Spojrzyj na ludzi żyjących obok ciebie.                                     /Ks. M.M./ 

 POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…  
abyśmy byli miłosierni…  
„Żeby być chlebem dla wszystkich w potrzebie                                                                                              
świeżym, pachnącym, którego nie braknie nigdy, nikomu.                                                                                                               
Każdy niech bierze tyle, ile zechce, niech kraje.                                                                                                                      
A ja, jak chleb powszedni, niech się rozdaję -                                                                                                                                                             
szczerze, hojnie, serdecznie, swobodnie                                                                                                                                                        
tam, gdzie potrzeba, gdzie są głodni.                                                                                                                             
Niech wyciągają do mnie ręce o każdej porze dnia.                                                                                                    
Niech biorą, jedzą, co dzień więcej.                                                                                                                                  
Niech się chleb ten rozmnoży jak tamten,                                                                                                                                  
który Chrystus dzielił na Wzgórzu Błogosławieństw,                                                                                                                        
w słonecznej Galilei...                                                                                                                                                                                         
I wtedy, gdy błagalnie wyciągną dłonie, żebrząc o kęs,                                                                                                           
i wtedy, gdy brutalnie będą żądać, bo im się należy...                                                                                                    
Mój chleb niech będzie zawsze świeży                                                                                                                                                  
i zawsze dla wszystkich...                                                                                                                                                   
By się najedli Bogiem we mnie                                                                                                                                                  
jak chlebem powszednim...”   

Raz jeszcze wsłuchajmy się w słowa Jezusa: „Ja jestem krzewem      
winnym, wy - latoroślami” (J 15,5), dziękując Bogu za wielki dar kościelnej 
komunii, który odzwierciedla w czasie wieczną i niewysłowioną komunię 
miłości Trójjedynego Boga. Świadomość tego daru musi łączyć się          
z silnym poczuciem  odpowiedzialności. Jest to bowiem dar, który       
zobowiązuje, by żyjąc w coraz pełniejszej komunii, pomnażać go tak, 
jak ewangeliczne talenty. Odpowiedzialny stosunek do daru komunii   

wyraża się przede wszystkim w usilnym staraniu o przezwyciężanie każdej pokusy 
rozłamu i sprzeciwu, która zagraża życiu i apostolskiemu zaangażowaniu chrześcijan... 
Tak oto życie w komunii Kościoła staje się znakiem dla świata i przyciągającą siłą 
która prowadzi do wiary w Chrystusa: „Jak Ty, Ojcze  we Mnie, a Ja w Tobie, aby        
i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17,21).                               
W ten sposób owa komunia otwiera się na dzieło misyjne, więcej, sama staje się misją. 

 Wprost… z „Kromki Chleba”…  
 Może ktoś mieć twarz okropną, ale gdy ją prześwietli miłość i łaska, wtedy staje 

się miła i bliska... 

 W łyżce zupy odbija się uznojone oblicze oracza, robotnika, kucharki…  

 Wszystko, co się w człowieku pisze myślami, przeżyciami, całym sposobem       
reagowania, rzeźbi nam twarz... 
                              /Bł. Ks. Kard. Stefan Wyszyński-Prymas Tysiąclecia/ 


