OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA - 9 października 2022 r.
1. We wtorek Wspomnienie św. Jana XXIII - papieża.
2. W środę Wspomnienie bł. Jana Beyzyma.
3. W czwartek Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego.
 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.
 w czwartek 13 października o godz. 20.00 - odbędzie się ostatnie w tym roku
Nabożeństwo Fatimskie - prosimy o przyniesienie świec na procesję światła.
4. W piątek Wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque.
 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.
 Jest to także Dzień Edukacji Narodowej - pamiętajmy w swoich modlitwach
o żywych i zmarłych nauczycielach, wychowawcach, katechetach i kapłanach
5. W sobotę Wspomnienie św. Teresy z Avila od Jezusa jest to również Dzień
Dziecka Utraconego - Msza Święta o godz. 18.00 - ze specjalnym nabożeństwem.
6. W następną niedzielę przypada kolejna rocznica wyboru Karola Wojtyły na
Stolicę Piotrową. Jest to Dzień Papieski w związku z tym ofiary zebrane do puszek
przeznaczone będą na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” - żywy
pomnik św. Jana Pawła II.
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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Zdarzyło się, że Jezus, zmierzając do Jeruzalem, przechodził przez pogranicze
Samarii i Galilei.
Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych.
Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!» Na
ten widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się kapłanom!» A gdy szli, zostali oczyszczeni.
Wtedy jeden z nich, widząc, że jest uzdrowiony, wrócił, chwaląc Boga donośnym
głosem, padł na twarz u Jego nóg i dziękował Mu. A był to Samarytanin.
Jezus zaś rzekł: «Czyż nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu?
Czy się nie znalazł nikt, kto by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec?»
Do niego zaś rzekł: «Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła».
OTO SŁOWO PAŃSKIE

REFLEKSJE… ZAMYŚLENIA… WNIOSKI…

PRZESŁANIE

Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo przywarliśmy do świata, wrośli w jego biologię,
związali się z jego materią; jak bardzo należymy do społeczności, w której żyjemy:
jak myślimy jej kategoriami, ulegamy jej ideologiom, reagujemy jej odruchami, tętnimy jej
rytmem.
Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo strach przed śmiercią wyznacza drogę
naszych czynów; jak bardzo śmierć jest motorem naszych wykroczeń: posługiwania
się innymi, żeby oszczędzić siebie, niszczenia konkurentów, żeby zwiększyć własne
szanse, gromadzenia środków materialnych, ubezpieczyć przyszłość.
I dlatego tak wielkiego formatu nabiera każdy dobry czyn: dlatego tak trudno
poświęcać się, przebaczać, ufać, kochać, bo to jest zawsze krok w ciemność ryzyko swego umniejszenia, zniszczenia, zbliżenia ku śmierci… Stać na to tego, kto
wierzy…
/Ks.M.M./

EWANGELICZNE

Bardzo często wiemy
jak się do Boga zwracać z prośbą,
a niestety ciągle nie umiemy dziękować.
Ks. Proboszcz
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Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO…

Z SERCA DO SERCA…

św. Jan Paweł II w Liście Apostolskim - „Rosarium Virginis Mariae”- naucza:

Jesienna aura zawsze przynosi jesienne zamyślenia. I to od nas zależy, którędy
poprowadzą nas owe ścieżki refleksyjnych doznań… Rzeczywiście bardzo wiele od
nas zależy, chociaż wystarczy zajrzeć do „kalendarza” naszych sanktuaryjnych wydarzeń…
Zbliża się - już ostatnie w tym roku kalendarzowym - CZUWANIE FATIMSKIE. Tak
więc 13 października br. mamy możliwość kolejny raz zanurzyć się w znaczące tak
wiele i dla nas, i dla całego świata - Orędzie Matki Bożej Fatimskiej - skierowane do
pastuszków z Fatimy. Wydaje się, że z chwilą agresji Rosji na Ukrainę, bardziej byliśmy
przejęci gorliwą modlitwą o pokój i nawrócenie Rosji. Co prawda przed każdą Mszą
św. Ks. Proboszcz wytrwale przyzywa na pamięć tę ważną intencję, ale..., czy rzeczywiście
nie przyzwyczailiśmy się już i do strasznych telewizyjnych obrazów wojny, i do faktu,
że cały świat jakoś bezradnie pogrąża się w tej okrutnej rzeczywistości przemocy
i ludobójstwa?! Czy rzeczywiście nasza, moja wiara sięgają wysokości Krzyża
Chrystusowego i szczerej modlitwy zanoszonej przez ręce Maryi, Fatimskiej Pani
Pokoju...?!... Byłoby co najmniej bardzo źle, gdybyśmy przeoczyli, zapomnieli lub
zaniedbali czas gorliwej modlitwy… i w dniu 13 października br. (Czuwanie Fatimskie),
i także w dniu 14 października br. (Droga Krzyżowa Uzdrowienia)…
A przecież w każdej spowiedzi powszechnej powtarzamy: „…że bardzo zgrzeszyłem…
i… zaniedbaniem.”
/K.B./

Maryja jest niedoścignionym wzorem kontemplacji Chrystusa. Oblicze
Syna należy do Niej ze szczególnego tytułu. To w Jej łonie ukształtowało
się, biorąc od Niej również ludzkie podobieństwo, które wskazuje na jeszcze
większą z pewnością bliskość duchową. Nikt nie oddawał się równie pilnie
kontemplowaniu Chrystusowego oblicza, jak Maryja. Oczy Jej serca
skupiły się w jakiś sposób na Nim już w chwili Zwiastowania, gdy Go poczęła
za sprawą Ducha Świętego; w następnych miesiącach zaczęła odczuwać
Jego obecność i domyślać się Jego rysów. Kiedy wreszcie wydała Go na świat
w Betlejem, również Jej oczy cielesne spoglądały czule na oblicze Syna, którego
„owinęła w pieluszki i położyła w żłobie” (Łk 2,7). Odtąd jej spojrzenie, zawsze pełne
adorującego zdziwienia, już nigdy się od Niego nie odwróci. Czasem będzie spojrzeniem
pytającym, jak po Jego zaginięciu w świątyni: „Synu, czemuś nam to uczynił?” (Łk 2,48);
będzie to zarazem spojrzenie przenikliwe, zdolne do czytania w głębi duszy Jezusa,
aż do pojmowania Jego ukrytych uczuć i odgadywania Jego decyzji, tak jak w Kanie.
Kiedy indziej będzie spojrzeniem pełnym bólu, zwłaszcza pod krzyżem, gdzie będzie
to jeszcze w pewnym sensie spojrzenie „rodzącej”, skoro Maryja nie ograniczy się
tylko do współudziału w męce i śmierci Jednorodzonego, ale przyjmie nowego syna
powierzonego Jej w osobie umiłowanego ucznia. W wielkanocny poranek będzie to
spojrzenie rozpromienione radością Zmartwychwstania, a wreszcie w dniu Pięćdziesiątnicy
spojrzenie rozpalone wylaniem Ducha Świętego...

ZAMYŚLENIA RÓŻAŃCOWE…

„Różaniec, który „opiera się na Ewangelii i odnosi się, jakby do centrum, do Tajemnicy
Wcielenia i Odkupienia ludzi, trzeba uważać za modlitwę, która w pełni posiada
znamię chrystologiczne” (Marialis cultus,46). Tak rozumiana modlitwa różańcowa
odprawiana przed wystawionym Najświętszym Sakramentem nabiera głębszego
znaczenia. Należy jednak przez odpowiednie dobrane fragmenty Pisma Świętego lub
przez rozważania ukazywać wiernym chrystologiczny charakter modlitwy różańcowej
i uwydatniać związek tajemnicy Chrystusa rozważanej w różańcu z tajemnicą Chrystusa
obecnego w Najświętszym Sakramencie (Inst. Episkopatu Polski, 11.03.1987 r.).

MYŚLI WIERSZEM PISANE…
Ziemia jest ziarnkiem różańca,
w przestrzenie aniołów pełne
Bożych wypada palców,
by w cząstce następnej powrócić.
Człowiek- łańcuszka ogniwem
między zdrowaśką narodzin
i ojczenaszem powrotów...
Poprzez dzieciństwo radosne,
poprzez dojrzałość bolesną,
racz, Matko Różańcowa,
w chwalebną wprowadzić nas wieczność.

POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…

Modlitwą Różańcową o dar powołań kapłańskich i do służby w Kościele…
Część II - ŚWIATŁA
Przez CHRZEST… prośmy o wrażliwość na przyjęcie daru wiary…
Przez CUD w Kanie… prośmy o przyjęcie daru odnowy życia…
Przez GŁOSZENIE Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia… prośmy o prawdziwe
nawrócenie serca…
Przez PRZEMIENIENIE… prośmy o dar przemiany serca…
Przez EUCHARYSTIĘ… prośmy o dar świętości serca…
Zdrowaś Maryjo… módl się za nami teraz… i w godzinę śmierci naszej. Amen.
/K.B./

WARTO WIEDZIEĆ ŻE…
 Dziesięć Bożych Przykazań… zawiera 279 słów…
 amerykańska Deklaracja Niepodległości - 300 słów…,
 a instrukcja Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej w sprawie importu karmelków...
składa się aż z 25 911 słów…
„Słowa są ponadczasowe. Powinieneś je wypowiadać lub pisać ze świadomością
o ich wieczności”.
/Kahlil Gibran/

MODLITWA… z XXVIII Niedzieli zwykłej…
Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy,
pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków. Przez naszego Pana
Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym, Bóg
przez wszystkie wieki wieków. Amen.

/Józef Szczawiński/

Ku przestrodze…
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Zło nie żyje w świecie rzeczy, lecz wyłącznie w ludziach…

