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Biuletyn informacyjny Parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach

1. W poniedziałek Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej.
 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.
2. W środę Święto Św. Bartłomieja Apostoła.
3. Jak w każdy 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.
4. W piątek Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej (zwykły
porządek Mszy Świętych. W tym dniu post nie obowiązuje z racji uroczystości
kościelnej.
5. W sobotę Wspomnienie św. Moniki.
6. 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. Ks. Proboszcz i Parafianie
zapraszają po Eucharystii na AGAPĘ.
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
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Jezus przemierzał miasta i wsie, nauczając i odbywając swą podróż do Jerozolimy.
Raz ktoś Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?»
On rzekł do nich: «Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam,
będzie chciało wejść, a nie zdołają. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie,
wówczas, stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: „Panie, otwórz
nam!”, lecz On wam odpowie: „Nie wiem, skąd jesteście”. Wtedy zaczniecie mówić:
„Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych nauczałeś”.
Lecz On rzecze: „Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie
wszyscy, którzy dopuszczacie się niesprawiedliwości!” Tam będzie płacz i zgrzytanie
zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie
Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu,
z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym.
Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi».

MYŚLI DO PRZEMYŚLENIA… na wakacyjne ścieżki…

 Miłość jest kluczem, który otwiera drzwi do najwyższej rzeczywistości…
 Nie istnieje żadne dobro - chyba, że się je czyni…
 To serce daje kolor wszystkiemu, co człowiek widzi, słyszy i wie…
 Stworzenie jest pieśnią pochwalną: sylabizowaną przez naukę, śpiewaną przez
sztukę i niesioną przez życie…

OTO SŁOWO PAŃSKIE

 We wszystkich rzeczach zachowaj wolność ducha i patrz, dokąd cię on prowadzi…

PRZESŁANIE

 Prawda o sobie samym jest ciężkostrawna...
Dlatego w tym punkcie zachowują wszyscy ścisłą dietę…

EWANGELICZNE

Czyńmy wszystko,
abyśmy byli rozpoznawalni
jako prawdziwi uczniowie Chrystusa.

 Dusza jest okrętem..., rozsądek sterem..., a prawda portem…

WARTO ZAPAMIĘTAĆ…

Ks. Proboszcz

PRZYJAŹŃ… pozwala wyczuć świat niewidzialny...
Jest ona najbardziej widocznym obliczem Boga na ziemi…
(Roger Schutz)

4

1

Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO…

MOJE… WAKACYJNE SPOTKANIA Z BOGIEM…
DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH…
IV. Czcij ojca twego i matkę twoją.
W trzech pierwszych przykazaniach Bóg wyraża nam swoją wolę o stosunku naszym
do Niego, naszego Ojca. W przykazaniu czwartym: „Czcij ojca twego i matkę twoją” Bóg ustala nasz stosunek do społeczności. Przede wszystkim do rodziny. Rodzina
jednak nie jest jedyną społecznością, w której żyjemy. Mamy również zadania
i obowiązki wobec Ojczyzny, ludzkości, Kościoła jako społeczności ludzkiej. Przez
płodną miłość naszych rodziców, Bóg dał nam życie i powołał nas do uczestniczenia
w dziejach tego świata i w wielkim planie twórczej Bożej mądrości i dobroci. Dlatego
rodzicom naszym należy się od nas cześć jak gdyby religijna, bo przez nich doszło do
nas od Boga życie. Okazywanie czci rodzicom nie zależy od tego, czy są oni lub byli
dla nas dobrzy, czy źli, czy są lub byli dla nas dobrym przykładem, czy zgorszeniem.
Rodzice nasi są zawsze tymi, przy których udziale Bóg dał nam życie. Winniśmy im
szacunek, miłość, wdzięczność i posłuszeństwo - dopóki nie dojrzejemy do pełnej
samodzielności życiowej, o ile rozkaz rodziców nie sprzeciwia się prawu Bożemu.
Winniśmy im również pomoc w pracy dla utrzymania rodziny, opiekę w chorobie
i starości, pamięć o nich w modlitwie za życia i po śmierci. Z naturą człowieka, a więc
i wolą Bożą zgodne jest to, by rodzice do końca swego życia byli przy swoich
dzieciach, razem z nimi lub w pobliżu ich...
„Dzieci, a nawet wszyscy pozostający w kręgu rodzinnym, znajdą łatwiej drogę
szlachetności, zbawienia i świętości, jeżeli torować ją będzie przykład rodziców

Jutro - 26 sierpnia - Uroczystość Matki Bożej na Jasnej Górze.
Uroczystość szczególna, bo związana z sześćsetną rocznicą obecności
Jasnogórskiej Ikony na tym miejscu wybranym przez Opatrzność
i uświęconym przez Tego, który jest Panem dziejów. W tym Wizerunku
przedziwnym i cudownym rozpoznajemy znak Bożej tajemnicy
objawionej synom i córkom całej ludzkiej rodziny w Jezusie Chrystusie.
W tym Wizerunku spotykamy Matkę, którą Syn - spełniając na Kalwarii
związała się z Matką. Wizerunek Jasnogórski jest trwałym wyrazem tego, jak historia
naszego narodu związała się z Matką Boga - i trwale się z Nią wiąże.
W przeddzień jutrzejszego święta pragnę duchem przyzwać tych wszystkich synów
i córki naszej Ojczyzny, którzy mieli jakikolwiek udział w tym Sześćsetleciu. W szczególny
sposób zapraszam na tę wigilię: błogosławioną królową Jadwigę, której czas
panowania na polskim tronie zbiega się z początkami Jasnej Góry, ojca Augustyna
Kordeckiego, który bronił sanktuarium i Obrazu Jasnogórskiego w czasie ”potopu”
w XVII wieku, kardynała Stefana Wyszyńskiego, zmarłego przed rokiem Prymasa
Polski, który wraz z całym Episkopatem przygotował Kościół w Polsce do Jubileuszu
Sześćsetlecia. Wraz ze wszystkimi - i wami drodzy Rodacy, stawiam się na Apel
Jasnogórski w dzisiejszy wieczór - i powtarzam:

MYŚLI WIERSZEM PISANE…
O, Matko Boża, polska, ryngrafowi,
Gwoździem kreślona, co wisisz na ścianie;
Od naszych westchnień cala zardzewiała
Jesteś i cięcia dwa nosisz na twarzy.

REFLEKSJE… ZAMYŚLENIA… WNIOSKI…
Miłość chrześcijańska to nie jest tępy czyn...
Miłość chrześcijańska nie może być czymś, co ty chcesz narzucić światu,
wartością, którą chcesz uszczęśliwić innych...
Miłość chrześcijańska to jest prawdziwa miłość, a więc wrażliwość i otwartość na to,
co się wokół ciebie dzieje...
Dopiero z tej otwartości wypływa wtórnie - jeśli uznasz, że jest potrzebny - czyn:
zapobieganie złu, pomoc, opieka. Ale najpierw wrażliwość, najpierw otwartość...
Bo w przeciwnym razie tylko skrzywdzisz ludzi czynem, któremu przyczepiłeś
etykietę miłości chrześcijańskiej.

Na Jasnej Górze! której królowanie
Nad pospolitą Rzeczą sławne było;
Która rycerstwo w dzień potrzeb orężnych
Wiodłaś na kresy kochanej ojczyzny;
Przed którą w środy i postne soboty
Cicho migoce płomyk miłosierny;
Maj, upachnioną kwieciem, schyla głowę:
Niechaj w obliczu twoim zardzewiałym
Scezną poczciwie, wierszarz staropolski.
Siewca uroczych ziół - ludzki - potrzebny.

POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…

do Maryi rozwiązującej węzły…
Święta Maryjo, Matko Boża i Dziewico pełna łaski, która rozwiązujesz węzły! Rękoma
pełnymi miłości Bożej rozwiązujesz wszystkie trudności na naszej drodze życia jak
węzeł, który dzięki Tobie staje się prostą wstęgą miłości Bożej! Rozwiąż więc, święta,
cudowna Dziewico i Matko, wszystkie węzły, które zrobiliśmy sobie sami przez naszą
samowolę, oraz wszystkie te węzły, które przeszkadzają nam w dalszej drodze.
Oświeć je, aby wszystkie węzły stały się przejrzyste, abyśmy z wdzięcznością mogli
rozwiązać Twymi rękoma to, co jest nie do rozwiązania. Amen.
O Maryjo rozwiązująca węzły, bądź nam drogą Matką, weź nasze dłonie i uczyń je
sprawnymi do rozwiązywania, aby Twoje ręce poprzez nasze ręce przynosiły pokój,
rozwiązanie i pomoc! Amen.

Ku przestrodze…
Jak Naród wyrasta z pokoleń minionych –
tak i dzieje Narodu odżywiają się przeszłością...
2

3

