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Serce   Sercu 

Biuletyn informacyjny Parafii  

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach  

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

NR 446    18. IX. 2022 r.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
NIEDZIELA - 18 września 2022 r.  

1. Dzisiaj 56. Dzień Środków Społecznego Przekazu. 
 2. We wtorek  Wspomnienie św. Męczenników: Andrzeja Kim Taegon, Pawła Chong 
Hasang i Towarzyszy.  

3. W środę Święto św. Mateusza Apostoła i  Ewangelisty. 
4. 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. Ojca Pio z Pietrelciny.  
 6. W następną niedzielę zebrana taca przeznaczona będzie na Wyższe Seminarium 
Duchowne w Ełku. 
 7. W następną niedzielę - 25 września, odbędzie się Marsz Dla Życia i Rodziny. 
Główna Msza Święta o godz. 12.00 w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła,                
o godz. 13.00 rozpoczęcie Marszu a po nim Festyn Rodzinny w Parku Konstytucji 3 Maja.  
Z parafii Św. Aleksandra również wyruszy marsz ulicami: ks. Hamerszmita, Mickiewicza, 
Waryńskiego, Noniewicza, Chłodną, Kościuszki do Parku Konstytucji 3 Maja na festyn. 
 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 
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Jezus powiedział do uczniów: 

«Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto               
w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc 
w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe 
dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to 
któż wam da wasze? 

Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził,    
a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. 

Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!» 
OTO   SŁOWO   PAŃSKIE 

PRZESŁANIE   EWANGELICZNE   

 

Wierność Bogu zaczyna się od naszego przebudzenia,  
jeśli dzień zaczynamy choćby krótką modlitwą,  
a kończymy go rachunkiem sumienia i wiemy  

za co trzeba podziękować, o co prosić, za co przeprosić.  
To są te małe dzieła, które prowadzą do wielkich spraw. 

Ks. Proboszcz 

Z  SERCA  DO SERCA… 
Trzeba przyznać, że ten czas zwykły w liturgii Kościoła - jest zaiste niezwykły. Jedna 
z naszych parafianek - nie tak dawno - zauważyła: „W naszym Sanktuarium to nie 
ma przestojów, jedno nabożeństwo po drugim, jedno czuwanie po drugim. Tyle tego, 
że ja już nie nadążam...” Można wyciągać różne wnioski zależy co komu „po drodze”. 
Spójrzmy chociażby na miniony tydzień… Nabożeństwo Fatimskie, Święto            
Podwyższenia Krzyża Świętego, Matki Bożej Bolesnej, Pochówek dzieci zmarłych 
przed narodzeniem, „Walka o błogosławieństwo dla Polski” - nocne czuwanie 16/17 
września br. - że już nie wspomnę o tzw. stałych „punktach” naszego parafialnego      
rytmu życia w Sanktuarium. Wierni, jak wierni, ale nasi kochani Duszpasterze, to    
dopiero mają… Ktoś niedawno powiedział: „Nasz Ks. Proboszcz naprawdę ma tyle, 
że hej!Ale On „to lubi i odpoczywa w czasie modlitwy”. Oczywiście modlitwa dla     
każdego jest cudownym oddechem i możliwością zanurzania się w Boży Świat       
Miłości, ale… Tak naprawdę, to w powyższej refleksji nie chodzi o to, ile czego jest,    
a może jeszcze ile być powinno, ale o to w jaki sposób do tej „sanktuaryjnej oferty” 
podchodzimy i czy chociaż „małe co nieco” - z tej „oferty” korzystamy?! 
Ps. Postanowiliśmy wytrwale modlić się o liczne, święte powołania do służby    
w Kościele - w każdy czwartek jest modlitwa różańcowa w intencji kapłanów 
posługujących w naszej parafii oraz o tak bardzo potrzebne powołania…  
                                                                                                                          /K.B./ 
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Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. 
Otwórzcie dla Jego mocy zbawczej granice państw, systemów         
ekonomicznych, systemów politycznych, rozległe dziedziny kultury, 
cywilizacji i postępu. Nie lękajcie się! Chrystus wie, „co jest w człowieku”, 
On jeden! 

MOJE… już… POWAKACYJNE SPOTKANIA Z BOGIEM…                                                                                        
DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH…              
VIII. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. 
Każdy z nas ma prawo do Prawdy. Bóg jest Prawdą. Człowiek z natury swej chce 
znać prawdę. Szuka prawdy. Prawda jest podstawą współżycia między ludźmi, życia 
społecznego. W ósmym przykazaniu Bóg wyraża swoją wolę, by człowiek żył              
w prawdzie: „Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu”. Życie 
w prawdzie opiera się więc prawie naturalnym i objawionym. Jesteśmy obowiązani  
mówić prawdę: ze względu na Boga, który jest Prawdą, ze względu na ludzi, którzy 
mają prawo do tego, by nie byli wprowadzani w błąd, ze względu na społeczeństwo, 
w którym żyjemy, i ze względu na siebie, bo prawda rozwija nas wewnętrznie, budzi 
zaufanie u ludzi. Prawdomówność polega na zgodności słów i czynów z myślami. 
Prawdomówność łączy się z prawością i szczerością. Przejawiają się one najczęściej    
w lojalności przy załatwianiu spraw osobistych, zawodowych, towarzyskich, społecznych,    
w przyznawaniu się do swoich pomyłek, błędów, niepowodzeń. Z prawdą wiąże się 
wierność, polegająca na dotrzymaniu danego słowa, obietnicy, zobowiązania, 
przyrzeczenia, umowy, przymierza. Przykładami wierności są: dozgonna wierność 
wzajemna małżonków; wierność w przyjaźni, mimo doświadczeń i oddalenia;         
wierność Ojczyźnie, aż do oddania za nią życia; wierność chrześcijan Chrystusowi, 
obietnicom uczynionym na chrzcie świętym… Prawdomówność wymaga od człowieka    
odwagi i męstwa. Służba prawdzie i ochrona prawdy wymaga także troski o dobre 
imię człowieka, które jest symbolem godności ludzkiej. Dobre imię jest dobrem, do 
którego każdy człowiek ma prawo, co więcej - ma obowiązek o nie dbać… Krzywdy 
wyrządzone bliźniemu przez grzechy kłamstwa, obmowy, oszczerstwa, potwarzy    
należy naprawić: w miarę możności wyjaśnić i odwołać lub w inny sposób wynagrodzić… 
Bóg jest Prawdą. Pierwsze kłamstwo przyszło od szatana, gdy namówił pierwszych 
rodziców do nieposłuszeństwa Bogu - do grzechu. Kłamstwo sprowadza wielkie     
spustoszenie w duszy człowieka, w jego życiu osobistym i społecznym. Osłabia wolę, 
budzi nieufność do ludzi i u ludzi, pogłębia egoizm i tchórzostwo, z których najczęściej     
wynika, rodzi pychę… Człowiek żyjący prawdą, działający zgodnie z nią, jest     
pełen prostoty i pokory, bo pokora, to prawda. 

                                             /Uwierzyć sercem - Katechetyczny Zespół Warszawski/ 

MYŚLI  WIERSZEM  PISANE…  

ku czci Św. Stanisława Kostki - Patrona młodzieży polskiej…  
W komnacie, gdzie Stanisław święty zasnął w Bogu,                                                                                                                                     
Na miejscu łoża jego stoi grób z marmuru,                                                                                                                                                                           
Taki, że widz niechcący wstrzymuje się w progu,                                                                                                                        
Myśląc, że święty we śnie zwrócił twarz do muru,                                                                                                                                          
I rannych dzwonów echa w powietrzu dochodzi,                                                                                                                                             
I wstać chce, i po pierwszy raz  człowieka zwodzi,                                                                                                                      
Nad łożem tym i grobem świeci wizerunek                                                                                                                                
Królowej nieba, która z świętych chórem schodzi                                                                                                                                     
I tron opuszcza, nędzy śpiesząc na ratunek.                                                                                                                                               
Palm wiele, kwiatów wiele aniołowie niosą,                                                                                                                                                              
Skrzydłami z ram lub nogą występując bosą,                                                                                                                                                     
Gdzie zaś od dołu obraz kończy się, ku stronie,                                                                                                                                 
Jeszcze na ram złocenia róża jedna świeci:                                                                                                                                          
Niby że, po obrazu stoczywszy się płótnie,                                                                                                                                            
Upaść ma, jak ostatni dźwięk, gdy składasz lutnię.                                                                                                                                                                    
I nie zleciała dotąd na ziemię - i leci…                                    /Cyprian Norwid/ 

Z  NAUCZANIA OJCA  ŚWIĘTEGO…    
św. Jan Paweł II - 22 października 1978 r. - na początku swego pontyfikatu 

mówił: 

Ku przestrodze…  

Tylko Miłość czyni wszystko dobrze... 

WARTO  WIEDZIEĆ, ŻE…  
Człowiek ma tylko jedno serce...   
Pan Bóg mógł oczywiście dać mu dwa serca:    
jedno do miłowania jego samego, a drugie, powiedzmy mniejsze, do kochania ludzi…                                                                 
Ale tak nie zrobił i wszystko musi odbywać się za pomocą jednego i tego samego 
serca.                                         
I… równocześnie !!!                                                                          /Ks. Jan Pasierb/ 

 NAPRAWDĘ… WARTO WIEDZIEĆ…                                                                                                                                                                                 
tym razem o postawach i gestach liturgicznych…  

 postawa stojąca - znak świadomego uczestnictwa i zaangażowania. 

 postawa siedząca - wyraża skupienie, sprzyja rozważaniu Słowa Bożego, 
przypomina o bliskości Chrystusa, który ze swymi uczniami codziennie      
zasiadał do stołu. 

 postawa klęcząca - znak adoracji i wyznania, że Bóg jest Panem i Królem,  
a także wyraz pokuty i błagania. 

 gest złożonych rąk - znak szacunku, modlitwy i prośby. 

 gest podniesionych rąk - znak uwielbienia i otwarcia na łaskę Bożą. 

 znak pokoju - oznacza pojednanie, braterstwo i miłość nadprzyrodzoną. 

 znak krzyża - wyznanie wiary w Boga Trójjedynego. 

 przyklęknięcie - wyraża cześć, adorację i uniżenie się przed Bogiem. 

 uderzenie w pierś - znak pokutnego usposobienia i żalu za grzechy. POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…  
Boże, Ty zawarłeś wszystkie nakazy świętego Prawa w przykazaniu Ciebie i bliźniego, 
spraw, abyśmy zachowując Twoje przykazania, zasłużyli na życie wieczne.                                                                                                                               
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje                                                                                                    
w jedności z Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. 

                                                                     /Modlitwa - z XXV Niedzieli Zwykłej/ 


