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Serce   Sercu 

Biuletyn informacyjny Parafii  

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach  

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA  
 
 
 

NR 439    31. VII. 2022 r.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE    

NIEDZIELA - 31 LIPCA 2022 roku   
 

 1. Rozpoczyna się sierpień - miesiąc trzeźwości. Przypominamy o idei trzeźwości 
jako wypełnieniu Ślubów Jasnogórskich.  
 2. W poniedziałek Wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła. 
Jest to również Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Powstania Warszawskiego. 
 3. We wtorek we Wspomnienie Matki Bożej Anielskiej można uzyskać pod        
zwykłymi warunkami odpust zupełny zwany „Porcjunkuli” należy w tym dniu pobożnie 
odmówić modlitwy: Ojcze nasz i Wierzę w Boga, przyjąć Komunię Św. i pomodlić się          
w intencjach Ojca Świętego, nawiedzając Katedrę, Konkatedrę, Bazylikę Mniejszą 
albo jeden z kościołów parafialnych. 
 4. W czwartek Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, prezbitera - patrona Proboszczów. 

  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 tym tygodniu I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
 ● W I piątek miesiąca po Mszy Świętej o godz. 18.00 Adoracja - Godzina Getsemani. 
 ● Nabożeństwo I sobotnie po Mszy Świętej o godz. 18.00 
 6. W piątek Wspomnienie rocznicy poświęcenia rzymskiej Bazyliki Najświętszej   
Maryi Panny; Matki Bożej Śnieżnej. 
 7. W sobotę Święto Przemienienia Pańskiego.  
 8. Trwa 30. Ełcka Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę, która zakończy się 11 sierpnia. 
Zachęcamy do duchowej łączności z pielgrzymami poprzez modlitwę.  
 9. W czasie wakacji sprawy kancelaryjne załatwić można po Mszy Świętej             
o godz. 18.00   
 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. Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić następujące osoby: 

Zapowiedź I 
Szymon Matyjak - kawaler - par. Nawiedzenia NMP i św. Anny w Lubawie 

Urszula Jurewicz - panna - par. tutejsza 
oraz  

Zapowiedź II 
 Mateusz Jegliński - kawaler - par. tutejsza 

Anna Fackowska - panna - par. św. Aleksandra 
Kto by wiedział o przeszkodach między tymi osobami, w sumieniu zobowiązany jest 
powiadomić tutejszych duszpasterzy.  
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OTO   SŁOWO   PAŃSKIE 

PRZESŁANIE   EWANGELICZNE   

 

Mądrością naszych rodziców i dziadków było, że zawsze 

gdy mówili o jakichś planach dodawali to jedno zdanie: 

„Jak Bóg pozwoli.” 

Ks. Proboszcz 

Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze 

mną spadkiem». 

Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż Mnie ustanowił nad wami sędzią albo 

rozjemcą?» 

Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy 

ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia». 

I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło 

pole. I rozważał w sobie: „Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów”.     

I rzekł: „Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę 

całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra, na długie lata złożone; 

odpoczywaj, jedz, pij i używaj!” Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej nocy 

zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, co przygotowałeś?” 

Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga». 

POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…  
o trzeźwość polskiego Narodu i naszych najbliższych…  
Królowo i Matko nasza, poprzez pragnienie, które Twój Syn przeżywał z miłości dla 
nas, błagam o Twoją pomoc dla wszystkich uzależnionych, a w szczególności za (…).    
Matko Bożej Łaski, uproś u Twego Syna Miłosierdzie dla nich (…).                                                                                                    
Zdani tylko na siebie samych są bezsilni, lecz przez Twoje wstawiennictwo                                                                                                              
i za łaską Twego Syna zwycięstwo będzie ich udziałem. 
                                                             /Modlitwy rodzinne - Ks. Leszek Smoliński/ 



Z  NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO: 
św. Jan Paweł II - w posynodalnej Adhortacji Apostolskiej - Christifideles      

laici -  naucza: 
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  MYŚLI WIERSZEM PISANE…  
Zatrzymał się cień pod oknem                                                                                                                                                          
nade mną chmury wędrowne                                                                                                                                                   
udam że mnie nie ma                                                                                                                                                                  
zapomnę                                                                                                                                                                                          
puka znów nie otwieram                                                                                                                                                                           
myślę: - Późno ciemno.                                                                                                                                                                     
Kto? - pytam wreszcie                                                                                                                                                                      
- Twój Bóg zakochany                                                                                                                                                                                      
z miłością niewzajemną...                  
Patrzę Jezus na brzegu                                                                                                                                                               
wydawał się łatwy                                                                                                                                                                                                      
taki do serca na co dzień                                                                                                                                                                         
Mówił: - Przyjdź                                                                                                                                                                              
czekam                                                                                                                                                                                            
tylko nie licz na cuda                                                                                                                                                                                       
do mnie się idzie przez ogień                                         /Ks. Jan Twardowski/ 

MOJE… WAKACYJNE SPOTKANIA Z BOGIEM…   
DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
I. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną. 
Oddanie czci Bogu dokonuje się przez wiarę i nadzieję. Bóg daje nam przykazanie:                                                                 
„Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną”. Jest to pierwsze przykazanie 
Boże ogłoszone w Starym Testamencie, na górze Synaj. Pan Bóg wyraża w nim     
wolę, żebyśmy Go znali, uznawali w Nim swego Boga, oddawali Mu cześć. Bogu    
należy się od nas najwyższa cześć, bo jest Pełnią wszelkiej doskonałości, Stwórcą       
i Panem wszystkiego. On utrzymuje w istnieniu wszystko, co stworzył, kieruje ruchami 
planet i gwiazd, obdarza życiem przyrodę, ma w swoim ręku losy człowieka. Jest    
Bogiem żywym, który otacza swoją miłością wszystkie swoje stworzenia, a w sposób 
szczególny człowieka. 
Właściwą postawą człowieka w stosunku do Boga jest postawa religijności. Polega 
ona na oddawaniu Bogu najwyższej czci jako Istocie Najdoskonalszej i naszemu     
Panu. Oddajemy Bogu cześć starając się Go poznać, wierząc w Niego, ufając Mu, 
kochając Go… Oddajemy cześć Bogu, gdy zwracamy się do Niego w modlitwie.     
Modląc się wielbimy Boga, okazujemy Mu wdzięczność, dziękujemy za to, kim jest 
dla nas i co dla nas stale czyni, przepraszamy Go za nasze grzechy i prosimy              
o wszystko, czego potrzebujemy, jeśli jest to zgodne z Jego wolą. Modlimy się       
zawsze przez Jezusa Chrystusa. Przez Niego oddajemy Bogu wszelką cześć i chwałę... 
Oddajemy cześć publicznie i prywatnie. W najwyższy sposób uwielbiamy Boga wspólnie        
i oddajemy Mu cześć publiczną, gdy uczestniczymy w Ofierze, jaką Chrystus składa     
Bogu razem z nami i za nas we Mszy Świętej... Oddajemy cześć Bogu przyjmując 
sakramenty, uczestnicząc w nabożeństwach i w podejmowanym codziennym trudzie 
naszej pracy, w cierpieniach oraz w całym naszym życiu dla Niego i dla bliźnich... 

                                             /Uwierzyć sercem - Katechetyczny Zespół Warszawski/ 

REFLEKSJE… ZAMYŚLENIA… WNIOSKI…  
Nie wychowuj swego dziecka dla siebie, bo wcześniej czy później wzgardzi tobą…                                                                                                   
Nie przywiązuj swego dziecka do siebie, bo wcześniej czy później świat ci je odbierze…                                                             
Ucz je nie swojej mądrości, ale Mądrości Bożej…                                                                                                                                       
Ucz je nie swojej sprawiedliwości, ale Sprawiedliwości Bożej…                                                                                               
Nie zatrzymuj swego dziecka dla siebie…                                                                                                                                   
Ofiaruj je Bogu…                                                                                                                                                                                    
Wtedy się razem spotkacie w Jego Królestwie.                             /Ks. M.M./ 

Cała misja Kościoła koncentruje się i rozwija właśnie w ewangelizacji, 
ona bowiem jest łaską i mandatem, który Jezus Chrystus powierzył mu 
na początku jego drogi dziejowej: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię 
wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15).Obowiązek ewangelizacji należy 
uważać - pisze Paweł VI - za łaskę i właściwe powołanie Kościoła; wyraża 
on najprawdziwszą jego właściwość. Dzięki ewangelizacji możliwe jest 
budowanie i kształtowanie Kościoła jako wspólnoty wiary, a ściślej - jako  

 ZAPAMIĘTAJ… !… NIE ZAPOMNIJ…! 
 Papieskie Intencje Modlitewne - sierpień ’2022  
     Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, mocno doświadczeni kryzysem    

ekonomicznym, mieli środki potrzebne do działania i pracy na rzecz wspólnot,       
w których żyją. 

 2 sierpnia - odpust  Porcjunkuli - można uzyskać także  w kościołach parafialnych 
pod zwykłymi warunkami. Należy pobożnie odmówić: Ojcze nasz i Wierzę w Boga, 
przyjąć Komunię św. i pomodlić się w intencjach Ojca św., nawiedzając kościół. 

 4 sierpnia - modlimy się za Ks. Jaremę Sykulskiego - NASZEGO Księdza 

PROBOSZCZA - w dniu św. Jana Vianney’a - Patrona wszystkich proboszczów. 

wspólnoty wiary wyznawanej przez przyjęcie Słowa Bożego, sprawowanej w sakramentach       
i przeżywanej w miłości - będącej duszą chrześcijańskiego życia moralnego…            
Z pewnością nakaz Jezusa: „Idźcie i głoście Ewangelię” zawsze pozostaje tak samo 
ważny i przynaglający. Jednak sytuacja aktualna nie tylko świata, ale także różnych 
części Kościoła absolutnie wymaga, aby na słowo Chrystusa odpowiedzieć            
posłuszeństwem bardziej zdecydowanym i wielkodusznym. Każdy uczeń jest wezwany 
osobiście. Nikomu nie wolno się uchylać od osobistej odpowiedzi: „Biada mi, gdybym 
nie głosił Ewangelii”! (1 Kor 9,16).  

WAKACYJNA  OPOWIEŚĆ...    
Na chodniku ruchliwej ulicy siedzi żebrak w łachmanach i prosi o jałmużnę i wsparcie. 
Nikt nie zwraca na niego najmniejszej uwagi. Tylko jeden przechodzień zatrzymał się 
i powiedział: - Dałbym ci coś chętnie, ale właśnie zauważyłem, że w kieszeni nie mam 
ani grosza. - Tyś dał mi więcej niż jeden grosz - odpowiedział biedak - ty ofiarowałeś 
mi kawałek twojego serca. 

 Miłość to otwarcie się na prawdę drugiego człowieka… (R. Guardini) 

 Trochę dobroci dla człowieka znaczy więcej niż cała miłość do ludzkości… (R. Dehmel) 

 W soli musi być coś osobliwie świętego: jest w naszych łzach i w oceanie… (K. Gibran) 
                                                                                             /Kazimierz Wójtowicz/ 


