OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA - 28 sierpnia 2022 r.
1. W poniedziałek Wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela.
2. W środę Dzień Solidarności i Wolności.
3. W czwartek 83. rocznica wybuchy II wojny światowej. Jest to również Dzień Weterana
oraz Światowy Dzień Modlitwy za Ochronę Stworzenia. Uroczystości Miejskie
o godz. 12.00 przy pomniku Bohaterów Września na ul. Wojska Polskiego.
 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 po Mszy Świętej o godz. 15.30 zapraszamy na spotkanie Matek
w Modlitwie - sala na plebanii.
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.
• W I sobotę miesiąca - po Mszy Świętej o godz. 18.00 Nabożeństwo Pierwszosobotnie.
6. W sobotę Wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego - papieża.
7. W następną niedzielę z racji nowego roku szkolnego i katechetycznego
poświęcenie tornistrów, plecaków oraz przyborów szkolnych na Mszy Świętej
o godz. 10.30. Módlmy się za dzieci, młodzież, nauczycieli i katechetów.
8. W czasie wakacji sprawy kancelaryjne załatwić można po Mszy Świętej
o godz. 18.00. Od 2 września kancelaria parafialna czynna będzie od poniedziałku
do piątku w godz. 16.30 - 17.30.
9. Sierpień to miesiąc trzeźwości - przypominamy o idei trzeźwości jako
wypełnieniu Ślubów Jasnogórskich.
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
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Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat
spożyć posiłek, oni Go śledzili. Potem opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy
zauważył, jak sobie pierwsze miejsca wybierali. Tak mówił do nich:
«Jeśli cię ktoś zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by przypadkiem ktoś
znamienitszy od ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto
was obu zaprosił, i powie ci: „Ustąp temu miejsca”, a wtedy musiałbyś ze wstydem
zająć ostatnie miejsce.
Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. A gdy przyjdzie ten,
który cię zaprosił, powie ci: „Przyjacielu, przesiądź się wyżej”. I spotka cię zaszczyt
wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie
poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony».
Do tego zaś, który Go zaprosił, mówił także: «Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę,
nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów,
aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie,
zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ
nie mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy
zmartwychwstaniu sprawiedliwych».
OTO SŁOWO PAŃSKIE

ZAPAMIĘTAJ… !… NIE ZAPOMNIJ…!
• Papieskie Intencje Modlitewne - wrzesień - 2022
Módlmy się, aby kara śmierci, która niszczy nietykalność i godność osoby, została
zniesiona w prawodawstwie wszystkich krajów.
• Rodzina Zjednoczona na Modlitwie - 2022 - Posłani w pokoju Chrystusa
wrzesień - 2022 - Pierwsze piątki miesiąca - szkołą miłości
 Jezus zna serce ludzkie do głębi. Zna ból i cierpienie, które jest w każdym
człowieku...
 Pan Jezus oferuje nam wyjątkowe jarzmo, którym jest miłość…
 Prawdziwym lekarstwem na różne trudności i doświadczenia jest droga
miłości, której Źródłem jest sam Bóg…
„Przystępującym przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca do Komunii
Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski…”

PRZESŁANIE

EWANGELICZNE

Prawdziwa pokora wypływa
z serca, a nie jest tylko
formą udawania.

SMS od Św. Siostry Faustyny…

 Widzę, że miłość i boleść idą w parze…
 Nie zagości smutek w sercu kochającym wolę Bożą…
 Jezu, dajesz mi poznać i rozumieć, na czym polega wielkość duszy: nie na
czynach wielkich, ale na wielkiej miłości…

28. VIII. 2022 r.

Ks. Proboszcz
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MOJE… WAKACYJNE SPOTKANIA Z BOGIEM…

Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO…

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH…
V. Nie zabijaj.
Poszanowanie życia. Zjawisko życia na świecie zawsze nas zastanawia: to, że coś
nie tylko jest, ale żyje, rośnie, rozmnaża się. Życie jest szczególnym darem Bożym,
w którym wciąż objawia się działanie twórczej Bożej Mocy. Każdemu życiu ludzkiemu
należy się szczególny, prawie religijny szacunek i jak najdalej posunięta ochrona
i obrona. Życie człowieka bowiem jest dane na całą wieczność. Człowiek ma duszę
nieśmiertelną, a ciało zmartwychwstanie w dniu Sądu Ostatecznego. Dopóki trwa
życie w człowieku, ma on możność wzrostu duchowego i zasługi na życie wieczne.
Dlatego w przykazaniu piątym Bóg w szczególny sposób nakazuje szanować życie:
„Nie zabijaj”… Tylko Bóg jest Panem życia. Człowiek nie ma prawa odbierać życia
ani sobie, ani innemu człowiekowi. W wyjątkowych tylko okolicznościach może to być
usprawiedliwione, na przykład w obronie ojczyzny na wojnie lub w obronie własnego
życia… Musimy szanować najmniejszą iskierkę życia ludzkiego, niezależnie od tego,
czy jest to nasze życie własne, czy innych ludzi, naszych przyjaciół, nieprzyjaciół,
dzieci jeszcze nie narodzonych, ale już poczętych, czy starców, ludzi mądrych, chorych
umysłowo, zdrowych i silnych, czy słabych i kalekich. Każdy człowiek jest osobą
stworzoną przez Boga - z miłości Boga ku człowiekowi - dla najwyższego celu, jakim
jest szczęście z Bogiem w życiu wiecznym. Nie wolno przerywać życia ludzkiego już
poczętego w łonie matki, ale jeszcze nie narodzonego. Jest to śmiertelny grzech
zabójstwa… Bóg czyni człowieka panem świata, daje mu w przyrodzie wszystkie
potrzebne warunki do życia i rozwoju. Bóg poddał cały świat człowiekowi: „Abyście
zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną...” (Rdz 1,28)… Żeby wypełnić przykazanie
Boże: „Nie zabijaj” należy wystrzegać się chciwości, zazdrości, gniewu, nienawiści:
„niech nad waszym gniewem nie zachodzi słońce” (Ef 426).
Jezus Chrystus przestrzega nas:
„Słyszeliście, że powiedziano przodkom: Nie zabijaj!: a kto by się dopuścił
zabójstwa, podlega sądowi. A ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego
brata, podlega sądowi” (Mt 5,21-23).
/Uwierzyć sercem - Katechetyczny Zespół Warszawski/

św. Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej - Christifideles laici - naucza:
Pragnę skierować raz jeszcze do wszystkich współczesnych ludzi
gorący apel, który wyznaczył początek mojej pasterskiej posługi:
„Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!
Otwórzcie dla Jego mocy zbawczej granice państw, systemów
ekonomicznych, systemów politycznych, rozległe dziedziny kultury,
cywilizacji, postępu! Nie lękajcie się! Chrystus wie, „co jest w człowieku”.
On jeden!... Człowiek jest kochany przez Boga! Oto proste, a jakże
przejmujące Orędzie, które Kościół jest winien człowiekowi. Każdy chrześcijanin
może i musi słowem oraz życiem głosić: Bóg cię kocha, Chrystus przyszedł dla ciebie,
Chrystus dla ciebie jest „Drogą i Prawdą i Życiem” (J 14,6).

MYŚLI WIERSZEM PISANE…
chce ci się płakać
to przytul się i szlochaj
chce ci się cieszyć
to śpiewaj i tańcz
chce ci się krzyczeć
ze smutku czy z radości
to wołaj
że dani jesteśmy sobie
trąb na całe gardło i to
że nie jesteśmy pozostawieni sobie
skoro Bóg jest naszą
i nadzieją i miłością
*
jeżeli wierzysz
to nie możliwe abyś ty był wielki
to nie możliwe abyś ty był mały

to nie możliwe abyś ty był bogaty
to nie możliwe abyś ty był biedny
to nie możliwe...
jeżeli wierzysz
to jesteś w Tym i z Tym
który jest i wielki i mały
i bogaty i biedny
i...
po prostu jesteś wszystkim ze wszystkim
w Tym który jest WSZYSTKIM
jeżeli wierzysz...
/Zenon Faszyński/

MOJE… WAKACYJNE SPOTKANIA Z BOGIEM…

POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…

w intencji dzieci, młodzieży, ich rodziców oraz nauczycieli, katechetów
i wychowawców - rozpoczynających nowy 2022/2023 rok szkolny.
DUCHU ŚWIĘTY..., proszę Cię…
o DAR MĄDROŚCI, do lepszego poznania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
o DAR ROZUMU do lepszego zrozumienia Ducha Tajemnic Wiary Świętej,
o DAR UMIEJĘTNOŚCI, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
o DAR RADY, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
o DAR MĘSTWA, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
o DAR POBOŻNOŚCI, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o DAR BOJAŹNI BOŻEJ, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże obraża…
Amen.
/ codzienna modlitwa św. Jana Pawła II /

Ku przestrodze…
Nie ma takiej krzywdy, której by nie można przebaczyć...
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„WSŁUCHAM SIĘ W TO, CO MÓWI PAN BÓG...” (Ps 84,9).
 Błogosławiona dusza, która słyszy w swym wnętrzu mówiącego Pana i wprost
od Niego czerpie słowa pociechy...
 Błogosławione uszy czułe na szept Bożego natchnienia, które nie zważają na
podszepty świata...
 Błogosławione zaiste uszy, słuchające wewnętrznego głosu prawdy, a nie odgłosów
idących ze świata...
 Błogosławione oczy zamknięte dla rzeczy zewnętrznych, a wpatrzone w świat
wewnętrzny.
 Błogosławieni, którzy skierowani ku wnętrzu, dzięki wytrwałym ćwiczeniom pobożnym
przenikają coraz głębiej tajemnice nieba...
 Błogosławieni, którzy usiłują zachować serce tylko dla Boga, usuwają wszelką
światową przeszkodę...
Zważ to, duszo moja, i zamknij drzwi swoich zmysłów,
abyś mogła usłyszeć, co w tobie mówi twój Pan i Bóg…
/O naśladowaniu Chrystusa - Tomasz a Kempis/

