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Serce   Sercu 

Biuletyn informacyjny Parafii  

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach  

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

NR 448    2. X. 2022 r.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
NIEDZIELA - 2 października 2022 r.  

 

 1. Dzisiejsze ofiary zebrane do puszki przeznaczone będą na Dom Samotnej 
Matki diecezji ełckiej. 
 2. We wtorek Wspomnienie św.  Franciszka z Asyżu. 

 We wtorek o godz. 19.00 pierwsze spotkanie z dziećmi i ich rodzicami przygotowującymi 
się do I Komunii Świętej. 
 3. W środę Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej - Relikwie Świętej są w naszym 
Sanktuarium. 

 W I środę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 18.00, w sali na plebanii spotkanie 
Rycerzy Kolumba 
 4. W tym tygodniu I czwartek i I piątek miesiąca. 
 5. W czwartek Wspomnienie św. Brunona. 

 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. 

 po Mszy Świętej o godz. 18.00 - pierwsze spotkanie kandydatów do przyjęcia        
sakramentu Bierzmowania.  
   6. W piątek Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Na Mszy Świętej     
o godz. 18.00 poświęcenie różańców dla dzieci I Komunijnych.   

 z  racji I piątku miesiąca po Mszy Świętej o godz. 18.00 Adoracja - Godzina Getsemani. 
 po Mszy Świętej o godz. 15.30 zapraszamy na spotkanie Matek w Modlitwie - 

sala na plebanii.  
 7. Zapraszamy na Październikowe Nabożeństwa różańcowe do Matki Bożej.     
Odbywają się one od poniedziałku do soboty o godz. 17.30, a w niedzielę po Mszy Świętej 
o godz. 17.00. Nabożeństwa do św. Józefa i Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Mszy 
Świętej o godz. 18.00. 
Na modlitwę różańcową w poniedziałki o godz. 19.00 zapraszamy szczególnie     
młodzież - kandydatów do sakramentu bierzmowania.  
 8. Kancelaria parafialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 16.30 - 17.30. 
 9. 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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Ewangelia  
według świętego Łukasza 
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Apostołowie prosili Pana: «Dodaj nam wiary». Pan rzekł: «Gdybyście mieli wiarę jak 

ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: „Wyrwij się z korzeniem i przesadź 

się w morze”, a byłaby wam posłuszna. 

Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: „Pójdź 

zaraz i siądź do stołu”? Czy nie powie mu raczej: „Przygotuj mi wieczerzę, przepasz 

się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił”? Czy okazuje 

wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? 

Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: „Słudzy nieużyteczni 

jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać”». 

OTO   SŁOWO   PAŃSKIE 

PRZESŁANIE   EWANGELICZNE   

 
 

Wiele cudownych rzeczy  
mogłoby się wydarzyć w naszym życiu, 

gdybyśmy mieli wiarę jak ziarnko gorczycy. 

Ks. Proboszcz 

RODZINA ZJEDNOCZONA  NA MODLITWIE…                                                                                                           
„Posłani w pokoju Chrystusa”…                                                                                                                                  
- październik - 2022 „Posłani, aby dawać świadectwo w Chrystusie.” 
- Dom, rodzina są pierwszym miejscem posłania... 
- Kiedy rodzice stają się prawdziwymi świadkami wiary w Boga, dzieci uczą się umieszczać 
Pana Boga na linii pierwszych i najgłębszych uczuć... 
- Mimo, że każda rodzina boryka się z trudnościami, problemami, to w każdej rodzinie 
poprzez codzienne zmagania dokonuje się wyborów w świetle Dekalogu i Ewangelii...                                                          
DZIEŁO  ŻYWEGO RÓŻAŃCA - przede wszystkim zagościło w rodzinach. To właśnie w rodzinie, 
gdzie na co dzień żyją, pracują, mieszkają zwyczajni ludzie - istnieje potrzeba podjęcia  
gorliwej modlitwy różańcowej, aby poprzez rozważanie tajemnic życia Jezusa i Maryi 
czerpać z obfitości  Bożych darów i łask. To w rodzinie rodzą się także święte powołania. 
Różaniec święty - w naszej parafii - codziennie o godz. 17.30, a w niedziele i święta    
po Mszy Świętej o godz. 17.00.                                                                    /opr. K.B./ 
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 Różaniec należy do najlepszej i najbardziej  wypróbowanej tradycji 
kontemplacji chrześcijańskiej. Rozwinięty na Zachodzie, jest modlitwą 
typowo medytacyjną i odpowiada poniekąd „modlitwie serca” czy 
„modlitwie Jezusowej”, która wyrosła na  glebie chrześcijańskiego Wschodu... 
Nie sposób wymienić niezliczoną rzeszę świętych, którzy znaleźli              
w różańcu autentyczną  drogę uświęcenia. Wystarczy wspomnieć          
św.  Ludwika Marię Grignion de Montforta, autora cennego dzieła o różańcu,       

Z  SERCA  DO SERCA…     
Marsz dla Życia i Rodziny…  25 września br. - w niedzielę - był rzeczywiście          
wydarzeniem budującym każde serce. Nie chcę Cię pytać, dlaczego nie byłeś, bo…     
A jednak tak wielu Suwalczan odważnie i radośnie odpowiedziało na to istotne        
wezwanie, aby podjąć „ten miły trud” przejścia ulicami miasta i ogłosić wszem               
i wobec, że życie było, jest i powinno być najważniejsze. W atmosferze radości             
i nadziei - nie przeciwko komukolwiek - ale za życiem, największym darem, jaki    
otrzymał człowiek od Pana Boga - po Mszy Świetej w intencji rodzin - oznajmiliśmy 
sobie i całemu światu, że wiemy i zdajemy sobie sprawę z tego, jakie to konieczne          
i ważne: bronić życia od chwili poczęcia do naturalnej śmierci oraz dbać o trwałość 
polskich rodzin. Wspólny, radosny śpiew, kolorowe znaki nadziei i wspólna modlitwa 
doprowadziły nas-także do wspólnotowego przeżywania rodzinnego pikniku -              
w naszym parku miejskim…  

 Pewnie warto sobie już dziś odpowiedzieć, czy moja nieobecność na Marszu, 
ma jakieś mądre i ważne usprawiedliwienie...?!                                                  /K.B./ 

MYŚLI  WIERSZEM  PISANE…  

Lubię kroki odmierzać  koralikami różańca                                                                                                                                                
za przechodzących mimo                                                                                                                                                                        
za smutnych i samotnych                                                                                                                                                                                                                         
za starganych bólem                                                                                                                                                                            
za zagubionych w sobie                                                                                                                                                                         
za szarych i bezbarwnych                                                                                                                                                             
łowców dobrych wejrzeń..                                                                                                           
 

Opleć palce Panie w ten różaniec                                                                                                                                       
Naucz kroki odmierzać koralikami różańca                                                                                                                                                      
za stłoczonych cierpieniem                                                                                                                                                                 
za utopionych w brudzie                                                                                                                                                                                                    
za niewidzących słońca                                                                                                                                                                
za szarpanych rozpaczą                                                                                                                                                                            
za głodnych i płaczących                                                                                                                                                                 
łowców dobrych wejrzeń                                                  /Dorota Sosnowska/ 

Z  NAUCZANIA OJCA  ŚWIĘTEGO…    
św. Jan Paweł II - w Liście Apostolskim - „Rosarium Virginis Mariae” - przypomina: 

a bliżej naszych czasów Ojca Pio z Pietrelciny, którego dane mi było niedawno       
kanonizować. Szczególny zaś charyzmat, jako prawdziwy apostoł różańca, miał        
bł. Bartłomiej Longo. Jego droga świętości oparta była na natchnieniu, jakie usłyszał 
w głębi serca: „Kto szerzy różaniec, ten jest ocalony”… 
Różaniec jest modlitwą Maryi,                                                                                                                                                         
Otwartą stale ku całej misji Kościoła,                                                                                                                                                       
Ku jego trudnościom i nadziejom,                                                                                                                                                    
Ku prześladowaniom i niezrozumieniom.                                                                                                                                      
Ku wszelkiej służbie, jaką Kościół                                                                                                                                            
Spełnia względem ludzi i narodów...                                                                                                                                                                                           

WARTO  WIEDZIEĆ, ŻE…  
 

5 października - obchodzimy wspomnienie Św. Siostry Faustyny Kowalskiej - 
mamy tę łaskę, że w naszym Sanktuarium są Relikwie Świętej i w każdy piątek -         
w Godzinie Miłosierdzia - przez Jej wstawiennictwo, na zakończenie Mszy Św.,     
otrzymujemy Boże Błogosławieństwo. Dlatego trzeba nam wracać do tego znaczącego 
wydarzenia, które miało miejsce w Polsce, kiedy to sam Pan Jezus zechciał, aby      
św. Faustyna pisała Dzienniczek. Dzienniczek św. Siostry Faustyny jest dziełem 
zaiste niezwykłym przede wszystkim z tego względu, że zawiera przesłanie Boga dla 
naszych czasów. Jest to słowo, które przypomina o Jego Miłosiernej Miłości, bliskości 
i czułości, o Jego pragnieniach, które dotyczą szczęścia ludzi teraz i w wieczności,      
a także o niezwykłej godności i wartości człowieka, o jego wyborach i perspektywie 
zjednoczenia z Bogiem, które zaczyna się na ziemi. Z tym Orędziem Jezus wysłał    
św. Faustynę do całego świata, mówiąc: „W Starym Zakonie wysyłałem proroków 
do ludu swego z gromami. Dziś wysyłam ciebie do całej ludzkości z Moim       
Miłosierdziem. Nie chcę karać zbolałej ludzkości, ale pragnę ją uleczyć, przytulając ją 
do swego miłosiernego serca...” 
Bł. Paulina Jaricot - założycielka Żywego Różańca - urodziła się 22 lipca 1799 r.  
w Lyonie w zamożnej, dość religijnej rodzinie. Była ostatnim, z siedmiorga dzieci,    
Antoniego i Anny. Jeden z braci Pauliny został księdzem, a ona w wieku 15 lat - po 
śmierci matki - uległa załamaniu nerwowemu i  poddała się wpływom współczesnego 
świata. Na skutek różnych doświadczeń, już w wieku 17 lat, zdecydowała się żyć    
tylko dla Boga. Pod wpływem swego brata księdza, zainteresowała się sprawami  
misji i rzeczywiście podjęła gorliwą modlitwę różańcową, popularyzując tę formę    
pomocy misjom na całym świecie. Od tamtego czasu życie Pauliny było nieustannym, 
heroicznym poświęceniem się dla sprawy krzewienia modlitwy różańcowej. Po wielu 
bardzo trudnych doświadczeniach, po stworzeniu tak wielu pożytecznych dzieł, niesieniu 
pomocy tylu ludziom i kontaktów z wpływowymi postaciami ówczesnego świata, Paulina 
Jaricot zmarła (1862r.) w biedzie i głębokim ubóstwie. Po uznaniu cudu dokonanego 
w 2012 r. - papież Franciszek ogłosił Paulinę Jaricot - błogosławioną w Lyonie 22 maja 
2020 r. Jest Ona Patronką Dzieła Żywego Różańca.                               /opr. K.B./ 

 POMÓDLMY  SIĘ WSPÓLNIE…                                                                                                                                                                       
o dar pokoju w Polsce, na Ukrainie i na całym świecie…                                                                                                                           
Część I – RADOSNA 
Przez Zwiastowanie… prosimy o dar pokory w sercu…  
Przez Nawiedzenie…  prosimy o dar nadziei w sercu…  
Przez Narodzenie… prosimy o dar miłości w sercu…  
Przez Ofiarowanie… prosimy o dar  wiary w sercu…  
Przez Odnalezienie…  prosimy o dar  pokoju w sercu…   
Zdrowaś Maryjo…  módl się za nami teraz… i w godzinę śmierci naszej…  
Amen.                                                                                                        /K.B./ 


