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Serce   Sercu 

Biuletyn informacyjny Parafii  

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach  

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA  
 
 
 

NR 440    7. VIII. 2022 r.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE    

NIEDZIELA - 7 SIERPNIA 2022 roku   

 1. W poniedziałek Wspomnienie św. Dominika. 
 2. We wtorek Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) - Patronki 
Europy. 
 3. W środę Święto św. Wawrzyńca. 
 4. W czwartek Wspomnienie św. Klary.  

 W tym dniu kończy się 30. Ełcka Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę. Zachęcamy 
do duchowej łączności z pielgrzymami poprzez modlitwę.  

  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 po Mszy Świętej o godz. 18.00 - Droga Krzyżowa Uzdrowienia              
o godz. 19.00, następnie Adoracja do godz. 22.00.  

  Ks. Bp. Jerzy Mazur w trosce o dobro duchowe wiernych - wszystkim           
diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terenie Diecezji Ełckiej w piątek           
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. 

6. W sobotę - 13 sierpnia - Nabożeństwo Fatimskie, które rozpocznie się o godz. 
21.00. Prosimy o przyniesienie świec.  

7. Dnia 13 sierpnia 2022 roku (sobota) odbędzie się XX Diecezjalna Pielgrzymka     
w intencji trzeźwości do Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej. Rozpoczęcie 
spotkania o godz. 10.00, o godz. 11.00 Msza Święta, zakończenie o godz. 15.30. 
 8. W następną niedzielę zebrana taca przeznaczona będzie na Fundusz kapłański 
diecezji ełckiej.   
 9. Sierpień to miesiąc trzeźwości - przypominamy o idei trzeźwości jako wypełnieniu 
Ślubów Jasnogórskich.  
 10. W czasie wakacji sprawy kancelaryjne załatwić można po Mszy Świętej             
o godz. 18.00   
 11.  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 
 12. Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić następujące osoby: 

Zapowiedź I 
Dominik Borkowski - kawaler - par. tutejsza 
Julita Romanowska - panna - par. tutejsza 

oraz 
Zapowiedź II 

Szymon Matyjak - kawaler - par. Nawiedzenia NMP i św. Anny w Lubawie 
Urszula Jurewicz - panna - par. tutejsza 

Kto by wiedział o przeszkodach między tymi osobami, w sumieniu zobowiązany jest 
powiadomić tutejszych duszpasterzy.  
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OTO   SŁOWO   PAŃSKIE 

PRZESŁANIE   EWANGELICZNE   

 
 

Żyjemy w takich czasach,  

że przyjście Pana Jezusa  

wydaje się coraz bliższe!!! 

Ks. Proboszcz 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy bądźcie podobni 

do ludzi oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby mu zaraz 

otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie 

czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im 

zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej   

straży przyjdzie, szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. 

A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której godzinie przyjść ma złodziej, 

nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie gotowi, gdyż o godzinie, 

której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie». 

POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…                                                                                                                                                          
o dobre przeżycie dnia…  
Droga i kochająca Matko moja, Maryjo, połóż mi swą świętą rękę na głowę, strzeż 
mojego umysłu, serca i zmysłów, ażebym nigdy nie popełnił grzechu. Uświęcaj moje 
myśli, uczucia, słowa i czyny, abym mógł podobać się Tobie i Twojemu Jezusowi,      
a mojemu Bogu, abym wszedł wraz z Tobą do nieba.  
Jezu i Maryjo, udzielcie mi swego świętego błogosławieństwa: w Imię Ojca i Syna,       
i Ducha Świętego. Amen.                     /Modlitwy rodzinne - Ks. Leszek Smoliński/ 



Z  NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO: 
papież Benedykt XVI w  encyklice - DEUS  CARITAS EST - naucza:                                                                                                  
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  MYŚLI WIERSZEM PISANE…  
 

Dzienne pielgrzymki moich modlitw                                                                                                                                   
zachodzą w uroczystą przystań,                                                                                                                                                      
nad którą wznosi się najgodniej                                                                                                                              
wysokodzwonnych wież strzelistość. 
 

Która mojego krajobrazu                                                                                                                                                           
nieustającą jest ostoją,                                                                                                                                                                      
gdzie u Przedziwnej z ram obrazu                                                                                                                                          
wiecznie się cuda niepokoją. 
 

Tu gołębiami przez przestrzenie                                                                                                                                                  
pątnicze słowa płyną co dzień,                                                                                                                                                                         
by myślom niby rozgrzeszenie                                                                                                                                              
legendę wzniosłą rozpogodzić. 
 

Bo tu duchowne gospodarstwo                                                                                                                                         
wznosi błogosławiące dłonie,                                                                                                                                                          
ku którym kornie, o Piekarska,                                                                                                                                                                                         
dymny się kraj hałdami skłonił.                              /Aleksander Widera/ 

MOJE… WAKACYJNE SPOTKANIA Z BOGIEM…   
DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ  BOŻYCH…  
II. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremnie.                                                                                                                 
Cześć Imienia Bożego - Pan Bóg jest święty. Święte jest Jego imię. Pan Bóg chce, 
żebyśmy je czcili. Wyraża tę swoją wolę w drugim przykazaniu: „Nie będziesz brał 
imienia Pana Boga twego nadaremnie”. Imię Boga należy wymawiać ze czcią, 
wzywać je w modlitwie, w potrzebie, starać się, by było znane i wielbione. 
Wzywanie imienia Bożego świadczy, że wierzymy Bogu, ufamy Mu, kochamy Go, 
oddajemy Mu cześć. Powoływaniem Boga na świadka - składaniem przysięgi -       
również oddajemy Bogu chwałę, gdyż w uroczysty sposób stwierdzamy, że wierzymy 
w Niego. Składanie przysięgi jest dozwolone tylko w bardzo ważnych sprawach. 
Grzechem śmiertelnym jest krzywoprzysięstwo, czyli powołanie Boga na świadka       
w fałszywej sprawie... 
Nie należy wymawiać imienia Bożego w gniewie, lekkomyślnie z przyzwyczajenia, 
czyli „nadaremnie”. Zwłaszcza ciężkim grzechem jest bluźnierstwo, czyli zarzucanie 
Bogu czegoś złego. Ze względu na pana Boga należy czcić i szanować osoby, rzeczy 
i miejsca, poświęcone Bogu: krzyż, kościół, ołtarz, przedmioty przeznaczone do     
służby liturgicznej, cmentarz kościelny, figury i obrazy Świętych itp. Należy również 
szanować świątynie i przedmioty kultu innych religii. 
Codziennie mamy okazję oddawać cześć imieniu Bożemu, używając pozdrowień 
chrześcijańskich: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus - na wieki wieków. 
Amen, „Szczęść Boże”, „Z Bogiem” i innych, a przede wszystkim czyniąc znak krzyża 
świętego: „W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, Amen”. 
                                                /Uwierzyć sercem - Katechetyczny Zespół Warszawski/  

MYŚLI DO PRZEMYŚLENIA… na wakacyjne ścieżki…                                                                                                                               
Codzienny rachunek sumienia…  
• Dziękować Bogu, Panu naszemu, za otrzymane dobrodziejstwa…  
• Prosić o łaskę poznania grzechów i odrzucenia ich precz…  
• Żądać od duszy swojej zdania sprawy od godziny powstania aż do chwili obecnego 
 rachunku. Czynić to, przechodząc godzinę po godzinie lub jedną porę dnia do 
 drugiej, a najpierw co do myśli, potem co do słów, a wreszcie co do uczynków…  
• Prosić Pana, Boga naszego, o przebaczenie win…  
• Postanowić poprawę przy Jego łasce…  
• Odmówić  Ojcze nasz....                  /wg św. Ignacego Loyoli, Ćwiczenia duchowe 43/ 

Ku przestrodze…   
        Polaków nie zdobywa się groźbą, tylko - sercem…  

                                                                         /Bł. ks. Kard. Stefan Wyszyński/ 

Wiara ukazuje nam Boga, który dał swojego Syna za nas, i tym samym  
budzi w nas zwycięską pewność, że to prawda: Bóg jest miłością! W ten 
sposób przemienia naszą niecierpliwość i nasze wątpliwości w pewną 
nadzieję, że Bóg trzyma w swoich rękach świat i że mimo wszelkich 
ciemności On zwycięża, jak to we wstrząsających obrazach ukazuje        
w końcu w sposób radosny, Apokalipsa. 
Wiara, która jest świadoma miłości Boga objawionej w przybitym na krzyżu 

 REFLEKSJE… ROZWAŻANIA… WNIOSKI…  
Nie bądź kameleonem, który się zmienia w zależności od otoczenia…  
Nie bądź ośmiornicą, która chwyta wszystko, co jest w zasięgu jej ramion i wypuszcza, gdy 
wyssie…  
Nie bądź pawiem, który przed każdym roztacza swoje kolory…                                                                                                   
Nie bądź szakalem, który kręci się wokół starców…  
Bądź człowiekiem...           
Istotą, która doradza, pomaga, użycza, mówi prawdę w oczy, przebacza, zanim ktoś 
o to poprosi. 
Wtedy, chociaż nikt cię nie spyta, czy ty wierzysz i w kogo wierzysz, będziesz gwiazdą    
prowadzącą do Boga - Ojca Światłości…                                              /Ks. M. M./ 

 Sercu Jezusa, ze swej strony pobudza do miłości. Jest ona światłem - w gruncie rzeczy 
jedynym - które wciąż na nowo rozprasza mroki ciemnego świata i daje nam odwagę 
do życia i działania. 

WAKACYJNA  OPOWIEŚĆ…     
Rybak wróciwszy z połowów siadł na brzegu morza i patrzył na dalekie morze.  
Wtedy zgadnął go wścibski turysta:  
- Dlaczego nie weźmiesz kredytów? Wtedy można by kupić motor i połów byłby dwa 
razy większy. To przyniosłoby pieniądze na kuter i drugiego człowieka. Połów dwa 
razy dziennie - to zarobek poczwórny. Potem byłyby następne kutry i załoga, stoisko 
na targu, rybna restauracja, fabryka konserw - turysta mówił jak w ekstazie.                                                                                                                                   
- A potem - przerwał rybak.  
- Potem nie potrzebujesz w ogóle nic robić. Będziesz siedział cały dzień i szczęśliwy 
kontemplował morze.  
- To robię już teraz, tylko tyś mi przeszkodził - odpowiedział rybak. 

 Kto nie ma odwagi do marzeń, nie będzie miał siły do walki… (Paul M. Zulehner) 
 Kto chce być szczęśliwy, musi zostać w domu… (przysł. greckie) 
 Znaki czasu są dla wielu hieroglifami… (Wolfgang Eschker) 

                                                                                            /Kazimierz Wójtowicz/ 


