OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA - 25 września 2022 r.
1. Dzisiaj 108. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.
Taca zebrana w dniu dzisiejszym przeznaczona będzie na Wyższe Seminarium Duchowne
w Ełku.
Dzisiaj odbędzie się Marsz Dla Życia i Rodziny. Główna Msza Święta o godz. 12.00
w Kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła oraz w parafii Św. Aleksandra. O godz. 13.00
Marsz z parafii św. Aleksandra ulicami: ks. Hamerszmita, Mickiewicza, Waryńskiego,
Noniewicza, Chłodną, Kościuszki do Parku Konstytucji 3 Maja na festyn.
2. W poniedziałek Wspomnienie św. Kosmy i Damiana.
3. We wtorek Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, jest to również Dzień Podziemnego
Państwa Polskiego.
4. W środę Wspomnienie św. Wacława - męczennika.
5. W czwartek Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
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.
6. W piątek Wspomnienie św. Hieronima.
7. W sobotę Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus.
● Nabożeństwo I sobotnie po Mszy Świętej o godz. 18.00
8. W następną niedzielę ofiary zebrane do puszki przeznaczone będą na Dom
Samotnej Matki diecezji ełckiej.
9. Kancelaria parafialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 16.30 - 17.30.
10. Trwają zapisy kandydatów do przyjęcia sakramentu Bierzmowania. Pierwsze
spotkanie odbędzie się 6 października po Mszy Świętej o godz. 18.00.
11.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.
12.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

ZAPAMIĘTAJ…!…NIE ZAPOMNIJ…!

Papieskie Intencje Modlitewne - październik - 2022
Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w głoszeniu, był przestrzenią
solidarności, braterstwa i akceptacji drugiego człowieka, żyjąc coraz bardziej synodalnością.
Rodzina Zjednoczona na Modlitwie - 2022 - „Posłani w pokoju Chrystusa”
październik - 2022 - „Posłani, aby dawać świadectwo o Chrystusie”.
Jezus poleca głosić Ewangelię ludziom słabym, grzesznym i pełnym wątpliwości...
Znakiem przyjętej wiary jest sakrament Chrztu Świętego...
Apostołowie otrzymali nakaz misyjny: „Idźcie i głoście...”. Każdy z nas otrzymuje także taki
nakaz...
Październik - miesiąc różańcowy - jest wezwaniem dla każdego katolika, aby wziąć do
ręki różaniec i w ten sposób - przez ręce Maryi „dźwigać” siebie samych, rodziny, naszą
parafię, Ojczyznę i cały świat na wyżyny Bożego Miłosierdzia...
„Ja sam również nie pomijałem okazji, by zachęcać do częstego odmawiania
różańca. Od mych lat młodzieńczych modlitwa ta miała ważne miejsce w moim
życiu duchowym… Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia.
Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy”.
/św. Jan Paweł II/ 4
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Jezus powiedział do faryzeuszów:
«Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień ucztował
wystawnie. U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz.
Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły i lizały jego
wrzody.
Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został
pogrzebany.
Gdy cierpiąc męki w Otchłani, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego
łonie. I zawołał: „Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij Łazarza, aby koniec swego
palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu”.
Lecz Abraham odrzekł: „Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz
w podobny sposób – niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A ponadto
między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was
przejść nie może ani stamtąd nie przedostają się do nas”.
Tamten rzekł: „Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu
braci: niech ich ostrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki”.
Lecz Abraham odparł: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!” „Nie, ojcze
Abrahamie - odrzekł tamten - lecz gdyby ktoś z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą”.
Odpowiedział mu: „Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby ktoś z umarłych
powstał, nie uwierzą”».
OTO SŁOWO PAŃSKIE

PRZESŁANIE

EWANGELICZNE

Jak mówi Kohelet:
„Wszystko ma swój czas.”
Pamiętajmy, że po życiu doczesnym
czeka nas życie wieczne.
I to od nas zależy jak je spędzimy.

Ks. Proboszcz
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MOJE… już… POWAKACYJNE SPOTKANIA Z BOGIEM…

Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO…

DZIESIĘĆ PRZYKAZAŃ BOŻYCH...
IX, X. Nie pożądaj żony bliźniego twego ani żadnej rzeczy, która jego jest.
Te dwa ostatnie przykazania wprowadzają ład w wewnętrznych pragnieniach. Bóg
w ten sposób nakazuje, aby nie tylko nasze uczynki, ale i nasze zamiary i pragnienia
były zawsze dobre i sprawiedliwe. Należy zastanowić się nad tym, co w naszej
sytuacji życiowej winniśmy czynić dobrego, a odrzucać myśli i pragnienia przeciwne
miłości. Jezus Chrystus głosząc swoją naukę o Królestwie Bożym uczył ludzi nie tylko
dobrze postępować, ale przypominał, by człowiek miał w sercu jedynie dobre pragnienia.
Sam Chrystus pragnął zawsze dla ludzi najwyższego dobra: pragnął ich zbawienia.
„Ojcze chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem” (J 17,24).
PRZYKAZANIA KOŚCIELNE…
Pięć przykazań kościelnych… Życie w społeczności Kościoła jest normowane
nakazami wydanymi przez najwyższą jego władzę. Nakazy te mówią o zastosowaniu
w konkretnych wypadkach prawa Bożego. Aktualnie mamy pięć takich nakazów,
obowiązujących katolików. Są one następujące:
 Ustanowione przez Kościół dni święte święcić.
 W niedziele i święta we Mszy świętej nabożnie uczestniczyć.
 Posty nakazane zachowywać.
 Przynajmniej raz w roku spowiadać się i w czasie wielkanocnym Komunię
świętą przyjmować.
 W czasach zakazanych zabaw hucznych nie urządzać.
/Uwierzyć sercem - Katechetyczny Zespół Warszawski/

Z NAUCZANIA… Bł. Ks. Stefana kard. Wyszyńskiego… na XXVI Niedzielę zwykłą…
Kościół pszenicy i kąkolu.
Wrócę znowu na wielki „stadion”, po którym biegnę. Widzę na nim
gromadę ludzi, biegnących z ogromnym wysiłkiem, z wyciągniętym niemal
językiem do jakiegoś wyśnionego celu. Goni ich wielka potrzeba,
olbrzymia tęsknota za czymś… Za czym biegnie ten tłum? Za łaską czy
za grzechem? Zapewne jedni za łaską, drudzy za grzechem, albo na
przemian. Powie nam ktoś: trzeba dążyć do regulacji ruchu i tak sprawy
ustawiać, aby ci, którzy biegną ku dobru, byli po prawicy, a ci, którzy
uganiają się za grzechem, po lewicy. Po co mają sobie wzajemnie przeszkadzać?!...
Jednak na Bożym „stadionie” nie da się tak rozdzielić. Byli tacy, którzy proponowali
Chrystusowi, aby wyrwać kąkol. On jednak odpowiedział: „Zostawcie to wszystko do
żniwa” bo bieg jest wspólny. Kościół jest jeden - grzech i łaska w nim, pszenica i kąkol.
Wszystko to rośnie razem, aż do żniwa. Jeden biegnie, inny się przewraca i leży.
Jeden o drugiego się potyka… Nie może być w Kościele jakiejś „uregulowanej jezdni”
dla wybrańców, bo jedna jest droga dla wszystkich. On sam jest Drogą. Tak siebie
nazwał i tego musimy się trzymać. Chrystus nie chce stabilizacji. Chrystus sam
powiedział, że grzesznicy i cudzołożnice wyprzedzą nas do Królestwa…

MYŚLI WIERSZEM PISANE…
Nazywamy go brzydko stróżem
każemy mu stać pilnować
używamy jak chłopca na posyłki
kto z nas mu rękę poda
pożałuje że ma skrzydła za duże
sumienie tak czyste że niewygodne
kolor biały całkiem niepraktyczny
życie obce bo bez pomyłek
miłość nie całą bo bez umierania
Kto z nas go obejmie za szyję
- słuchaj - powie, zmieniły się czasy
teraz ja cię przed światem ukryję

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE…

 Św. Jan Paweł II twierdził, że aniołowie są wielkimi nieznanymi naszych czasów…
 Archaniołowie i ich zawołania:
- Archanioł Michał - Książę niebiańskich zastępów… „Któż jak Bóg!”
- Archanioł Gabriel - Doręczyciel radosnych wiadomości… „Moc Boża!”
- Archanioł Rafał - Niebiańskie lekarstwo Boga… „Bóg uzdrawia!”
 Aniołowie kochają stworzenie z ogromną miłością, zbudowaną na prawdzie. Jest
to wielka miłość, która rodzi się z Serca Słowa, ponieważ widzą w Nim godność
stworzeń i miłość, jaką On pała do nich. Ta miłość aniołów przedstawia poniekąd
nadmiar miłości Słowa, którą aniołowie gromadzą w sobie, a następnie przekazują
stworzeniu, w najszlachetniejszą część jego istoty, czyli serce...
O, gdyby stworzenie poznało ogromną miłość aniołów… Sprawia ona, że dusza jest
mądra i roztropna - mądra w swoich czynach, które realizuje z prawą intencją na
większą chwałę Bożą; roztropna w zachowaniu cnót, które dają życie każdej miłości...
/św. Maria Magdalena de Pazzi/

REFLEKSJE… ZAMYSLENIA… WNIOSKI…

Pewnego razu jeden z kaznodziejów tak strofował swoje owieczki: - Wasza niewiara,
bracia i siostry, zakrawa już na skandal! Zebraliśmy się tutaj, aby błagać Boga
o deszcz, po tak długim okresie suszy. I co widzę...?!... Ani jeden z was nie odważył
się przynieść ze sobą parasola!
/Kazimierz Wojtowicz - Przypiski/
 Nadzieje są jak chmury; jedne przechodzą, inne przynoszą deszcz...
 Słowo Boga i modlitwa utrzymują świat...
 Konie nadziei pędzą galopem, natomiast osły doświadczenia jadą stępa...

POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…
Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc,
udzielaj nam nieustannie swojej łaski, abyśmy dążąc so obiecanego nam nieba, stali
się uczestnikami szczęścia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który
żyje i króluje, w jedności z Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

/Ks. Jan Twardowski/

Ku przestrodze…
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Zacząć jest łatwo… Wytrwać jest sztuką…

