OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA - 11 września 2022 r.
1. Dzisiaj rozpoczyna się 12. Tydzień Wychowania oraz Kwartalne dni modlitw
za dzieci, młodzież i wychowawców.
2. We wtorek Wspomnienie św. Jana Chryzostoma.
 We wtorek 13 lipca br. Nabożeństwo Fatimskie - inaczej niż dotychczas - o godz. 20.00 prosimy o przyniesienie świec na procesję światła.
3. W środę Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Zachęcamy do uporządkowania
krzyży przydrożnych. W tym dniu przypada 4. rocznica sprowadzenia do naszego
Sanktuarium relikwii bł. Teofila Matulionisa biskupa i męczennika oraz rocznica rozpoczęcia
Dróg Krzyżowych Uzdrowienia przygotowujących do Jubileuszu 2000 - lecia Męki,
Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa.
4. W czwartek Wspomnienie Najświętszej Marii Panny Bolesnej.
 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.
5. W piątek Wspomnienie św. Męczenników Korneliusza i Cypriana.
 W piątek po Mszy Świętej o godz. 15.30 zapraszamy na spotkanie Matek
w Modlitwie - sala na plebanii.
6. Z dnia 16 na 17 września (piątek-sobota) od godz. 21.00 do 3.00 Noc Walki
o błogosławieństwo dla Polski. Msza Święta o godz. 24.00.
7. W sobotę przypada 83. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę uroczystości Miejskie o godz. 9.00 przy Pomniku Bohaterów Września.
8. Kancelaria parafialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 16.30 - 17.30.
9. Trwają 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.
10. Trwają zapisy uczniów klas 3 na przygotowanie do I Komunii Świętej.
I Komunia Święta jest uroczystością w parafii, w której się mieszka, a nie w parafii na
terenie, której znajduje się szkoła. Zapisy dzieci po Mszy Świętej w zakrystii lub
kancelarii kościoła.
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
RODZINA ZJEDOCZONA NA MODLITWIE - wrzesień - 2022
Prawdziwym lekarstwem na różne trudności i doświadczenia jest droga miłości,
której źródłem jest Bóg. „Przystępującym przez dziewięć z rzędu pierwszych
piątków miesiąca po Komunii Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej, nie umrą
w stanie niełaski.” (obietnica Pana Jezusa).
- W jaki sposób przeżywamy dziewięć pierwszych piątków miesiąca?
- Odpowiedzialność i obowiązek, jak też troska, aby po I Komunii Św. u dzieci rozwijać
życie duchowe spoczywa na rodzicach. Jest to również związane z zachętą do
odprawiania I Piątków Miesiąca.
- Nabożeństwo I Piątków Miesiąca ma uwrażliwiać dzieci na miłość Boga.
Dialog rodzinny:
Czy staram się żyć w łasce uświęcającej? W jakim celu przystępuję do sakramentu
spowiedzi? Czy w swoim życiu uczestniczyłem w nabożeństwie I Piątków Miesiąca?
W jaki sposób troszczę się o życie sakramentalne swoich bliskich? W jaki sposób
dziękuję Bogu za jego ogromną miłość do mnie? /opr. Rodzina Zjednoczona na Modlitwie - 2022/ 4

Biuletyn informacyjny Parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach
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W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go
słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie, mówiąc: «Ten przyjmuje
grzeszników i jada z nimi».
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść:
«Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu
dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie,
bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi
im: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła”.
Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego grzesznika,
który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, którzy nie
potrzebują nawrócenia.
Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż nie zapala
światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją,
sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: „Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę,
którą zgubiłam”. Tak samo, powiadam wam, radość nastaje wśród aniołów Bożych
z powodu jednego grzesznika, który się nawraca».
OTO SŁOWO PAŃSKIE

PRZESŁANIE

EWANGELICZNE

Nawrócenie zawsze jest wielką
radością dla całej Wspólnoty Kościoła.
Ks. Proboszcz
1

MOJE… już… POWAKACYJNE SPOTKANIA Z BOGIEM…
DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH…

Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO…

św. Jan Paweł II - 15 września 1982 r.-tak mówił do Polaków:

VII. Nie kradnij. Bóg, który stworzył wszystko i utrzymuje w istnieniu, powołuje
człowieka do uczestnictwa w Bożej, stwórczej mocy, powierzając mu świat, aby
korzystał ze wszystkiego i udoskonalał to, co istnieje. Jest to zadanie człowieka
w stosunku do świata, sprzyjające jego duchowemu rozwojowi, stanowiące drogę tu
na ziemi do spotkania z Bogiem w życiu wiecznym; do osiągnięcia ostatecznego celu.
Człowiek jednak musi pamiętać, że to Bóg jest Panem świata, a on - człowiek współpracuje z Bogiem. Dobra istniejące w świecie należą do wszystkich ludzi, są
dane całej ludzkości. Człowiek powinien szanować świat, przyrodę i jej bogactwa,
korzystać z tego, co osiąga, i dzielić się sprawiedliwie z innymi ludźmi, nie żądając
zachłannie wszystkiego tylko dla siebie. Takiego stosunku do rzeczy stworzonych
żąda Bóg w siódmym przykazaniu: „Nie kradnij”. Każdy człowiek ma prawo do
prywatnej własności, to znaczy do tego, co zdobędzie uczciwą pracą, kupi lub
otrzyma w sposób godziwy. Mimo, że prywatna własność rzeczywiście należy do
człowieka, który ją posiada, nie wolno mu niszczyć jej ni trwonić, bo jest cząstką
wspólnego dobra ludzi na ziemi. I tą swoją prywatną własnością człowiek powinien
się dzielić z tymi, którzy mniej zarabiają lub z innych powodów nie mogą utrzymać
siebie i rodziny. Człowiek nie ma prawa zdobywać czegokolwiek na własność drogą
nieuczciwą: przez kradzież, rabunek, oszustwo. Kradzież to przywłaszczenie sobie
potajemnie cudzej rzeczy prywatnej lub społecznej. Rabunek czy grabież to jawne
przywłaszczenie sobie cudzych rzeczy. Kradzież, rabunek, grabież, oszustwo, jest
grzechem… W zależności od tego, jak wielka krzywda została wyrządzona innemu
człowiekowi lub społeczeństwu - jest to grzech śmiertelny lub powszedni…
Jezus, Syn Boży, urodził się i żył w ubóstwie. Przez to dał nam przykład radowania
się życiem życiem nawet w niedostatku, bo wartość, godność i szczęście naszej
osoby nie zależy od wielkości naszego majątku, ale od tego, kim jesteśmy w swoim
sumieniu i od tego, jak wielka jest nasza miłość do Boga i ludzi...
/Uwierzyć sercem - Katechetyczny Zespół Warszawski/

Dziś wspomnienie matki, która stała pod Krzyżem Syna, Matka Bolesna.
Pod Krzyżem Chrystusa stoi również matka Jasnogórska, duszę Jej
przenika miecz. Ogarniając tą duszą Tego Jedynego: ukrzyżowanego
Syna, ogarnia wszystkich, którzy udziałem jest krzyż. Ogarnia nas
wszystkich. Stoi przy każdym krzyżu człowieka na naszej ojczystej
ziemi. Wiele jest tych krzyży. Syn Maryi, który umiera na krzyżu, dał
świadectwo o sobie: „Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na
świat, aby dać świadectwo prawdzie” (J 18,37). Jeśli pytamy, dlaczego umiera na
krzyżu trzeba odpowiedzieć, że świadectwo prawdzie” jest jedyną „winą”, którą
wyznał. Dlatego też krzyż: uniżenie i wyniszczenie człowieka, jest - w Jezusie
Chrystusie - równocześnie jego wyniesieniem…

Z SERCA DO SERCA…

Już od czterech lat - od 14 września 2018 r., w każdy drugi piątek miesiąca mamy możliwość uczestniczyć w Drodze Krzyżowej Uzdrowienia. Może niewielu
pamięta, że ta możliwość jest podarowana nam, abyśmy - o ile Pan Bóg pozwoli mogli przygotować się na Jubileusz 2000-lecia Męki, Śmierci i Zmartwychwstania
Pana Jezusa. Na pewno w ciągu tych czterech lat są już stali uczestnicy tego
niebywale ważnego Nabożeństwa. Na początku przemierzaliśmy tę Drogę Krzyżową
alejami naszego parku miejskiego, ale pandemiczne obostrzenia „wprowadziły” nas
do wnętrza naszego Sanktuarium, gdzie zawsze tak samo w atmosferze modlitwy,
skupienia i głębokiej refleksji możemy rozważać Święte Tajemnice Jezusowej Męki…
A może warto przypomnieć sobie o tej wyjątkowej możliwości udziału w tej Wielkiej
Tajemnicy naszej wiary i wygospodarować sobie - raz w miesiącu- ów czas, który
posłuży pokrzepieniu naszych serc, a tym samym serc tych, z którymi spotykamy się
na co dzień... A może naprawdę warto, zwłaszcza teraz, gdy świat tak bardzo się
rozchwiał i pędzi ku samozagładzie - odnaleźć siebie wobec Krzyża i skorzystać
z tej niepowtarzalnej możliwości przytulenia się do Krzyża - Monstrancji…
W każdy drugi piątek miesiąca - przede Mszą Św. o godz. 18.00 składamy na
kartkach własne intencje, a następnie po Mszy Św. ok. godz. 19.00 rozważamy
Stacje Drogi Krzyżowej. Wszystkie intencje włączane są w Eucharystię
i w modlitwę różańcową po Drodze Krzyżowej. Osobista Adoracja Krzyża Monstrancji - jest zawsze możliwa do godz. 22.00.
Warto pomyśleć - przemyśleć i… postanowić…!!!
/K.B./

MYŚLI WIERSZEM PISANE…
Jak ciebie, Panie mój, gwoździe do krzyża,
Tak mnie do ciebie miłość ma przybiła
I nie oderwie mnie już żadna siła
Od twojej mocy, co - słaba! - omdlewa.
Jakaż mi strona: czy prawa, czy lewa
U boku twego? Nie wiem, byle miła
Dusza ma tobie, Męczenniku, była,
Co jeno łaski twojej się spodziewa.
Nie wzniosłem, jako ów z Arymatei
Człowiek, ciężkiego krzyża na twej drodze,
By twe podzięki odebrać najsłodsze.
Ale nie tracę, o Panie, nadziei
I grzeszne serce me nie żyje w trwodze,
Boś z lewej strony dojrzał serce w łotrze.

POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…
Matko Bolesna o Twarzy pooranej jak polska ziemia...
Wołamy do Ciebie z głębi naszych serc, które poranione cywilizacją śmierci
nie znajdują pokoju ani w sobie, ani w Ojczyźnie, ani na świecie całym.
Matko Bolesna, nasza Polska, Jasnogórska:
Przybądź nam, Miłościwa Pani ku pomocy,
przeprowadź przez Krzyż osobisty, rodzinny i narodowy
i wyproś pokój naszemu udręczeniu,
daj zwycięstwo Prawdzie…

/Leopold Staff/
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