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Serce   Sercu 

Biuletyn informacyjny Parafii  

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach  

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

NR 444    4. IX. 2022 r.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  

NIEDZIELA - 4 września 2022 r.  

 1. W I środę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 18.00, w sali na plebanii spotkanie 
Rycerzy Kolumba 

 2. W czwartek Święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny (Matki Boże Siewnej). 

 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. 

 3. Jak zawsze w drugi piątek miesiąca, Msza Święta o godz. 18.00 (intencje    
zbierane przede Mszą Świętą). O godz. 19.00 Droga Krzyżowa Uzdrowienia, następnie       

adoracja Krzyża - Monstrancji - do godz. 22.00. 

 4. Kancelaria parafialna czynna będzie od poniedziałku do piątku w godz. 16.30 - 

17.30.   

 5. Rozpoczynają się zapisy kandydatów do przyjęcia sakramentu Bierzmowania. 
Zachęcamy także chłopców, którzy są po I Komunii Świętej do Liturgicznej Służby 

Ołtarza. Zapisy w zakrystii po Mszy Świętej lub w kancelarii u ks. Marcina. 

 6. Przez cały wrzesień można zgłaszać dzieci z klas 3 do I Komunii Świętej. 

 7. 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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Wielkie tłumy szły z Jezusem. On odwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli ktoś przychodzi 

do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto 

i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie dźwiga swego krzyża, a idzie 

za Mną, ten nie może być moim uczniem. 

Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, 

czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby położył fundament, a nie zdołałby wykończyć, 

wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego: „Ten człowiek zaczął budować, a nie 

zdołał wykończyć”. 

Albo jaki król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie 

wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który         

z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy 

tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. 

Tak więc nikt z was, jeśli nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być    

moim uczniem». 
OTO   SŁOWO   PAŃSKIE 

PRZESŁANIE   EWANGELICZNE   

 
 

Wybór Jezusa  
zawsze wiąże się z dokonywaniem  

radykalnych decyzji. 

Ks. Proboszcz 
Ku przestrodze…  

Zaprzestańmy stawiać wymagania innym! - Sobie je dyktujmy! 

Na…  POWAKACYJNE DNI… WARTO…, żebyś…  
 

*  był tym, którego miłość przywraca światu równowagę... 
*  niósł nadzieję tam, gdzie samotnie, pusto i źle... 
*  szukał prawdy o życiu dla siebie i dzielił tę drogę z innymi... 
*  głęboko wierzył, że Bóg pociąga człowieka ku szczęściu... 
*  dużo wymagał od siebie i od innych... 
*  promieniował uśmiechem, zarażał radością... 
*  umiał kochać i być kochanym... 
*  był człowiekiem modlitwy i czynu... 
*  fascynował postawą ofiarnej miłości... 
*  był silny, gdy inni opuszczają ręce... 

REFLEKSJE… ZAMYŚLENIA… WNIOSKI…  
Bóg, który przez wiarę mieszka w tobie, chce przyjść do słowa,                                                                                             
chce się przez ciebie objawić. Ty masz  o Nim świadczyć.                                                                                   
Ci, którzy  się z tobą stykają, muszą uwierzyć, poprzez świadectwo twego życia, że 
On jest Miłością…  
                                                                                                                    /Ks. M.M./ 
PS. A może jesteś jedyną Biblią, jaką ktoś w życiu przeczyta…???...!!! 
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Dzisiaj Święto Narodzenia Matki Bożej - uroczystość bardzo czczona 
w różnych sanktuariach i na wielu miejscach naszej Ojczyzny. „Niech 
Twe Narodziny, Bogarodzico rzucą światło na wszystkie Kościoły” - tak 
modli się dzisiejsza liturgia…  
Wspominamy z początkiem września wydarzenia drugiej wojny       
światowej, które tyle ofiar pociągnęły za sobą na naszej ojczystej ziemi… 
Obchodząc  Święto Twych Narodzin, o Pani Jasnogórska, ogarniamy  

MOJE… już… POWAKACYJNE SPOTKANIA Z BOGIEM…                                                                                        
DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH…                                                                                                                           
VI. Nie cudzołóż! 
Bóg stworzył mężczyznę i kobietę na swój obraz i powierzył im misję: „Bądźcie płodni 
i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną” (Rdz 1,28). 
Aby urzeczywistnić ten Boży plan, mężczyzna i kobieta łączą się w głębokiej miłości 
na służbę życiu. Jako małżonkowie są wezwani, aby stali się uczestnikami stwórczej 
potęgi Boga w przekazywaniu daru życia. Mężczyzna i kobieta są w swoim             
człowieczeństwie równi, obdarzeni jednakową godnością osoby ludzkiej i nawzajem  
sobie potrzebni. Chrystus odwołuje się do tekstu Księgi Rodzaju, stwierdzając, że 
wolą Boga było ustanowienie związku dwojga ludzi jako małżeństwa monogamicznego      
i trwałego. Na straży takiego związku postawił Bóg przykazanie: „Nie cudzołóż!”. 
Pan Jezus udoskonalając prawo Dekalogu podkreślił, że to przykazanie dotyczy nie 
tylko czynów, ale domaga się od człowieka zachowania wewnętrznej postawy…     
Wychowanie do takiego wzajemnego szacunku wymaga, by młodzi ludzie uczyli się 
panować nad swoimi uczuciami i zachciankami .By doceniane były w życiu codziennym 
zasady przyzwoitości, a sprawy płci nie były przedmiotem dowcipów, albo co gorsza 
materialnych zysków… „Albowiem wolą Bożą jest uświęcenia wasze (...), aby 
każdy umiał utrzymywać ciało własne w świętości i we czci” (Tes,4 3-4 ).           

                                           /Uwierzyć sercem - Katechetyczny Zespół Warszawski/                                                                                                                                                 MYŚLI  WIERSZEM  PISANE…  
 

Bo Pan Bóg jest tak jasny że nic nie tłumaczy                                                                                                      
bo wiedzieć wszystko to nic nie wyjaśniać                                                                                                                  
stąd cierpienie po prostu nie wiadomo po co                                                                                                          
 

tak od razu bez sensu że całkiem prawdziwe                                                                                                    
wszystkie łzy jak prosiaki chodzące po twarzy 
 

Bo miłości tak piękne że wciąż niemożliwe                                                                                                                
choć listy po staremu i szept w białej kartce                                                                                                             
spotkania po kolei wiodące w nieznane                                                                                                                 
szczęście co się nagle obliże jak cielę                                                                                                                                
i śmierć tak punktualna że zawsze nie w porę                                                                                                      
choć wiadomo śmierć miłość od śmierci ocala 
 

I jeszcze stare furtki donikąd i wszędzie                                                                                                                                           
w których kiedyś czekałeś na to co nie przyszło                                                                                                          
wyżeł co chciał ci łapę podawać na zawsze                                                                                                     
biedronka co wróżyła że wojny nie będzie  
 

Lecz Pan Bóg wie najlepiej  -                                                                                                                                                
więc wszystko inaczej                                                                                                                                                    
czasem prośby nam spełnia żeby nas zawstydzić.      
                       /Ks. Jan Twardowski/ 

POMÓDLMY  SIĘ WSPÓLNIE…                
za poległych, pomordowanych, zamęczonych, którzy oddali życie                                                                                              
w imię najwyższych wartości: Bóg - Honor - Ojczyzna…  
O Panno Częstochowska, podźwignij nas z upadku.                                                                                                                 
Huczą chóry armatnie, noc nad nami smolista,                                                                                                                        
ku Tobie ramiona wyciągamy Matko, Tyś nasza broń i przystań!...                                                                                                
Dziś dłonie wyciągnięte i nie pomaga nam nikt...                                                                                                                      
Panno Zwycięska, Furto Błękitów, zetrzyj potęgę pysznych,                                                                                                                         
łaską do grzesznych przemów.                                                                                                                                            
Dźwignij skrwawione głowy w aureoli hełmów, do kolan przytul.. 
Zwróć ku nam miłosierne oczy, wysłuchaj błagań,                                                                                                                     
przecież to Twoje królestwo wojna pustoszy, ucisz żelazny zamęt,                                                                               
daj wolność sprawiedliwą… Amen. 

                                       /Modlitwa Polski walczącej - Wojciech Żukrowski/ 

Z  NAUCZANIA OJCA  ŚWIĘTEGO…    
św. Jan Paweł II - 8 września 1982 r. - tak mówił do Polaków: 

najwyższą troską tych, których wydarzenia obecnego stanu wojennego oderwały od 
ich rodzin, od ich zwyczajnego życia i pracy. Troszczymy się o los internowanych, 
którym społeczeństwo i Kościół może przychodzić z pomocą… Ci wszyscy nasi     
bracia i siostry należą do wielkiej wspólnoty narodu, podobnie jak należało owych 
sześć milionów, którzy oddali życie podczas drugiej wojny światowej, Naród ma     
prawo i obowiązek troszczyć się o nich, ma prawo zabiegać, ażeby w stosunku do 
więźniów były przestrzegane wszystkie prawa człowieka… Tobie, Pani Jasnogórska, 
Matko uwięzionego Chrystusa, polecamy wszystkich internowanych i więzionych        
z powodu stanu wojennego w naszej Ojczyźnie…  

CZY WIESZ, ŻE…  
 Wychowanie, jeżeli nie jest wzorem i miłością, to nie jest wychowaniem… 

 Można być świętym z pastorałem w ręku, ale równie dobrze można nim        
zostać, mając w reku miotłę. 

 Zakochać się w Bogu, to najpiękniejsza miłość jaką może przeżyć człowiek… 

WYBRANE MYŚLI O BOGU I CZŁOWIEKU…  
 Trzeba oburącz chwytać się Słowa Bożego. Trzeba czynić wysiłek, żeby nim żyć!                                           

Trzeba duchowego pogotowia, tego sposobu niszczenia murów stojących między 
Bogiem a nami... 

 Współczesny człowiek, choć we wszystko opływa, nosi w sobie poczucie niepewności, 
świadomość winy, lęk przed śmiercią… Szuka oparcia, pyta, w co warto wierzyć, 
czemu oddać się bez reszty… To głód Boga! 

 Trzeba mieć dużo pokory w wyznawaniu i posługiwaniu się słowem - BÓG…  
              /O. Honoriusz Kowalczyk op./ 


