OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA - 14 SIERPNIA 2022 roku
1. Dzisiaj Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, jest to również Dzień
modlitw za pomordowanych w obozach koncentracyjnych, więzieniach i łagrach.
Dzisiaj wieczorem Wigilia Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki
Bożej Zielnej).
Dzisiejsza taca przeznaczona będzie na Fundusz kapłański diecezji ełckiej.
2. W poniedziałek Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej
Zielnej). Błogosławieństwo ziół i kwiatów na każdej Mszy Świętej. Msze Święte
w porządku niedzielnym.
 W tym dniu przypada również 102. rocznica Bitwy Warszawskiej - Cudu nad
Wisłą i Święto Wojska Polskiego.
3. W środę Wspomnienie św. Jacka.
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 Święto Rocznicy Poświecenia Kościoła Katedralnego.
6. W sobotę Wspomnienie św. Bernarda z Clairvaux. Jest to również dzień imienin
ks. Bernarda - posługującego w naszej parafii. Pamiętajmy o Solenizancie w naszych
modlitwach.
7. Sierpień to miesiąc trzeźwości - przypominamy o idei trzeźwości jako wypełnieniu
Ślubów Jasnogórskich.
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. W niedzielę 28 sierpnia br., tradycyjnie odbędzie się pielgrzymka piesza do
Matki Bożej w Żylinach - wyjście pielgrzymów sprzed naszego Sanktuarium
o godz. 7.45. Będzie możliwość powrotu autobusem miejskim.
Główna Msza Święta odpustowa w tym dniu o godzinie 11.00. Parafianie zapraszają
po Eucharystii na AGAPĘ.
11. Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić następujące osoby:
Zapowiedź II
Dominik Borkowski - kawaler - par. tutejsza
Julita Romanowska - 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
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Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, ażeby już zapłonął. Chrzest
mam przyjąć, i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie.
Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam.
Odtąd bowiem pięcioro będzie podzielonych w jednym domu: troje stanie przeciw
dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw ojcu; matka
przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, a synowa przeciw
teściowej».
OTO SŁOWO PAŃSKIE

PRZESŁANIE
REFLEKSJE… ZAMYŚLENIA… WNIOSKI…

EWANGELICZNE

Bóg przynosi rozłam bo oddziela dobro od zła,
a dzięki temu daje możliwość jedności z Nim.

Gdzie kończy się odpoczynek, a zaczyna się lenistwo?
Gdzie kończy się stanowczość, a zaczyna upór?
Gdzie kończy się prawdomówność, a zaczyna się naiwność?
Gdzie kończy się krytyka, a zaczyna się złośliwość?
Gdzie kończy się lojalność, a zaczyna się pochlebstwo?
Gdzie kończy się prostota, a zaczyna się brutalność?
Gdzie kończy się dobroć, a zaczyna się słabość?
To jest rozdarcie, które stanowi twój chleb codzienny.
/Ks. M. M./

Ks. Proboszcz
4

1

Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO:

MOJE… WAKACYJNE SPOTKANIA Z BOGIEM…
DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH…
III. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.

św. Jan Paweł II w dniu 18 sierpnia 1982 r. przypominał nam, Polakom:

Całe życie człowieka należy do Pana Boga, jest Jemu poświęcone, ale niektóre dni
mamy poświęcić Bogu w sposób szczególny. Bóg w trzecim przykazaniu poleca nam:
„Pamiętaj, abyś dzień święty święcił”. Zgodne jest z prawem naturalnym, by człowiek
zaprzestał codziennych robót i przeznaczył na chwałę Bożą jakiś dzień w tygodniu.
Wynika to z samej natury związku człowieka z Bogiem. Prawo religijne Starego
Testamentu, ogłoszone przez Mojżesza, a poprzedzone zapewne, przez długie wieki
zwyczaju i tradycji, nakazywało święcić każdy siódmy dzień. Było to prawo szabatu.
Według wyraźnej nauki Jezusa Chrystusa (Mk 2,27) prawo to miało na celu dobro
człowieka, zapewniało mu odpoczynek po całotygodniowej pracy, było obroną
człowieka przed przeciążeniem go, wyzyskiwaniem jego sił.
Kościół ustanowił niedzielę jako dzień święty, gdyż tego dnia zmartwychwstał Pan
nasz, Jezus Chrystus. Dlatego niedzielę nazywamy Dniem Pańskim. W niedzielę też
Pan Jezus zesłał Ducha Świętego. Inne tajemnice naszego odkupienia czcimy
w specjalnie ustanowione w tym celu przez Kościół święta…
Niedziela i święta są to dni życia rodzinnego, skupienia się całej rodziny, odwiedzania
krewnych, przyjaciół… Każda niedziela jest więc świętym dniem odpoczynku, uroczystym
świętem Boga - dniem uwielbienia Go za wszystkie jego dzieła i we wszystkich Jego
dziełach, jest też dniem radości w życiu rodzinnym i radości z tego, że istniejemy,
żyjemy na Bożym świecie jako świadoma jego cząstka. Chrystus Pan jest Panem
dnia świętego. Powiedział o sobie: „Syn Człowieczy jest Panem szabatu” (Mt 12,8).
/Uwierzyć sercem - Katechetyczny Zespół Warszawski/

POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…

do Matki Bożej… słowami Jana Lechonia…
Matko Boska Częstochowska, ubrana perłami
Cała w złocie i brylantach, modli się za nami.
Aniołowie podtrzymują Jej ciężką koronę
I Jej szaty, co jak noc są gwiazdami znaczone.
Ona klęczy i swe lice, gdzie są rany krwawe,
Obracając, gdzie my wszyscy, patrzy na Warszawę.
O, Ty, której obraz widać w każdej polskiej chacie
I w kościele, i w sklepiku, i w pysznej komnacie,
W ręku tego, co umiera, nad kołyską dzieci,
I przed którą dniem i nocą wciąż się światło świeci.
Która perły masz od królów, złoto od rycerzy,
W którą wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy,
Która widzisz z nas każdego cudnymi oczami,
Matko Boska Częstochowska, zmiłuj się nad nami!...
/Matka Boska Częstochowska - Jan Lechoń/

Łączę się w duchu ze wszystkimi, którzy na mojej ziemi ojczystej czczą
dzień 15 sierpnia jako wielkie święto Kościoła i Narodu. Wniebowzięcie
Bogarodzicy jest równocześnie świętem dojrzałości polskiej ziemi:
w tym dniu błogosławi się kłosy zebrane na polach i owoce przyniesione
z ogrodów. Biorę udział w tym błogosławieństwie płodów ziemi.
A równocześnie myślę o tym wszystkim, co dojrzewa w ludziach: co
dojrzało w myślach i sumieniach moich rodaków w ciągu ostatnich trudnych lat.
Człowiek jest powołany do tego, aby żył w prawdzie i wolności. Bóg dał mu godność
syna Bożego, aby dojrzewał w tej godności…
Matko Wniebowzięta! Ofiaruję Ci owoc polskiej ziemi! Jeszcze bardziej ofiaruję Ci na
Twą uroczystość trudny owoc dojrzałości polskich dusz. Przyjmij i pobłogosław!
I spraw: niech nie przestaje przynosić owocu polska ziemia! Niech nie przestaje
dojrzewać człowiek!

MYŚLI WIERSZEM PISANE…
Sierpniowe słońce kościółek złoci,
wśród wonnych kwiatów złociste kłosy
owsa i żyta, pszenicy, jęczmieni
z polskiej tej naszej uprawnej ziemi.
Lud je dziś przyniósł od wiejskiej chatki
przed ołtarz Pani - swej dobrej Matki.
Przyszedł, by szczerze pokłony złożyć,
o dalszą pomoc i łaski prosić.
W słonecznym blasku lśni obraz święty
Najświętszej Panny tej Wniebowziętej.
Jak łan dorodny lud się pochyla,
a wargi szepcą: „Zdrowaś Maryja”.
O Matko Boska, od niebios tronu,
błogosław chatom, wiejskim zagonom.
Niechaj wśród pracy, twardego znoju
lud zbiera plony w zdrowiu, w pokoju.
/Na Matkę Boską Zielną - Teofil Ruczyński/

WAKACYJNA OPOWIEŚĆ…

Ku przestrodze…
Zrodzonym na Krzyżu nie przystoi złorzeczyć...
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Średniowieczna legenda opowiada, jak to Pan Bóg zmiłował się nad człowiekiem,
który biadolił nieustannie, że jego krzyż jest za ciężki. Więc dobry Bóg zaprowadził
go do olbrzymiego pomieszczenia, gdzie był bogaty wybór krzyży, rozmaitego
kształtu i różnej wielkości. Kazał mu się rozejrzeć i wybrać ten, który mu najlepiej
pasuje. Człowiek zaczął szukać, ale trudno mu było znaleźć odpowiedni: bo albo był za
gruby, albo za długi, albo za ostry, albo niewygodny. Każdy krzyż miał coś nieprzyjemnego.
W końcu znalazł w kącie taki, co wydawał mu się w sam raz. Ten chciałby mieć pomyślał. Przyjrzawszy się jednak bliżej, zauważył, że to był właśnie jego dotychczasowy
krzyż.
 Bóg nie zdejmuje ciężaru, lecz wzmacnia plecy… (F. Grillparzer)
 Wszyscy jesteśmy więźniami, ale jedni siedzą w celach z oknami, inni w celach
bez okien… (K. Gibran)
 Najcięższym krzyżem, jaki nam nałożono, jesteśmy zawsze my sami… (O. Lechner)
/Kazimierz Wójtowicz/
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