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Serce   Sercu 

Biuletyn informacyjny Parafii  

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach  

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

NR 450    16. X. 2022 r.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
NIEDZIELA - 16 października 2022 r.  

 1. Dzisiaj 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. 
 2. W poniedziałek Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego. 
 3. We wtorek  Święto św. Łukasza Ewangelisty - Dzień modlitw za pracowników Służ-
by Zdrowia.  
 4. W środę Wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszko - jest to 38. rocznica Jego męczeńskiej 
śmierci. W tym dniu modlimy się za Ojczyznę i sprawiedliwość społeczną. 

 O godz. 18.00 specjalna Msza Święta w intencji Ojczyzny a po niej procesja           
z relikwiami pod obelisk przy kościele św. Aleksandra. 
 5. W czwartek Wspomnienie św. Jana Kantego. 

  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 po Mszy Świętej o godz. 18.00 zapraszamy na kolejne Rozważania pod 
Kopułą.  

 po Mszy Świętej o godz. 15.30 zapraszamy na spotkanie Matek w Modlitwie - 
sala na plebanii.  
 7. W sobotę Wspomnienie św. Jana Pawła II. 

 jak każdego 22 dnia miesiąca o godz. 18.00 Msza Święta za wstawiennictwem         
Św. Rity o pomoc duchową rodzinom, które przeżywają boleść po dziecku utraconym               
i zmarłym przed  narodzeniem.  
 8. W następną niedzielę  zebrana taca przeznaczona będzie na Papieskie 
Dzieła Misyjne z racji  rozpoczynającego się Tygodnia Misyjnego. 

 w IV niedzielę miesiąca Spotkanie członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej 
w sali na plebanii po Koronce do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00 
 9. 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.  
 10.Zbliża się listopad - przypominamy o możliwości składania na wypominki oraz 
Msze Święte zbiorowe za zmarłych. Karteczki i koperty znajdują się pod chórem na stoliku. 
Wypominki połączone z różańcem przez cały listopad o godz. 17.30, a Msza Święta      
Zbiorowa przez cały listopad o godz. 18.00 - w niedzielę o godz. 17.00 
Pamiętajmy również o uporządkowaniu grobów i cmentarzy parafialnych. 
 11. Kancelaria parafialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 16.30 - 17.30. 
 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 
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 Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni się    
modlić i nie ustawać: «W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie  
liczył się z ludźmi. 
W tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: „Obroń 
mnie przed moim przeciwnikiem!” Przez pewien czas nie chciał; lecz potem rzekł do 
siebie: „Chociaż Boga się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ   
naprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, żeby nie nachodziła mnie bez      
końca i nie zadręczała mnie”». 
I Pan dodał: «Słuchajcie, co mówi ten niesprawiedliwy sędzia. A Bóg, czyż nie      
weźmie w obronę swoich wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy     
będzie zwlekał w ich sprawie? Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę.    
Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?» 

OTO   SŁOWO   PAŃSKIE 

PRZESŁANIE   EWANGELICZNE   

 
 

„Nie lękajcie się!!! 
Otwórzcie drzwi Chrystusowi” 

To przesłanie towarzyszyło św. Janowi Pawłowi 
przez cały pontyfikat i jest ono wciąż aktualne. 

Ks. Proboszcz Modlitwa…  z XXIX Niedzieli zwykłej…  
Wszechmogący, wieczny Boże, spraw, aby nasza wola była zawsze Tobie oddana i 

abyśmy szczerym sercem służyli Twojemu majestatowi. Przez naszego Pana Jezusa 

Chrystusa, który żyje i króluje z Duchem Świętym, Bóg na wieki wieków. Amen. 
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16. X - DZIEŃ PAPIESKI…   
myśli, słowa, refleksje… św. Jana Pawła II…  

 Bardzo lubię obserwować wschodzące słońce… Każdy człowiek, każde dziecko 
jest słońcem, które wschodzi…   

 Godziny wciąż powracają na wielkiej tarczy historii… Myślałeś, że cię życie ukryje 
przed tamtym Życiem w głębiny przechylonym…  

 Nie lękaj… Sprawy ludzkie  szerokie mają brzegi. Nie wolno ich w ciasnym łożysku 
więzić nazbyt długo. Nie lękaj się, sprawy ludzkie  stoją od wieków  w Tym, na 
którego patrzysz poprzez młotów miarowy stukot... 

 Myślę, że być pasterzem, to znaczy umieć brać to wszystko, co wszyscy wnoszą. 
Każdy z nas jest wielkim skarbem... 

 Aby zachować swą tożsamość, aby utrzymać serdeczną więź rodzinną, aby nie 

ulec słabości, musicie być ludźmi modlitwy…    

Z  SERCA  DO SERCA…     
Po ostatnim Czuwaniu Fatimskim, po Drodze Krzyżowej Uzdrowienia - jeden               
z uczestników, z innej parafii - stwierdził: „Nooo… jak na takie Suwałki, to mogło być 
więcej osób” - Oczywiście, też jestem tego samego zdania, ale przecież nikt nikomu 
nie zabrania przychodzić i modlić się i nawet nie ma pandemii… Nie ukrywam, że 
nagle ogarnęła mnie jakaś „smutność” i to nie z powodu tej - przecież słusznej uwagi 
- ale z tego prostego powodu, że… Jak to jest z nami, ludźmi, którym dana jest       
wolność wyboru? Jak to jest, że tylko wtedy, gdy się nam zabrania, to domagamy 
się… i to nie tylko w tak ważnych sprawach Bożych, ale i w innych, nawet byle jakich… 
Niestety nie sprawdza się nawet polskie przysłowie: „Jak trwoga, to do Boga!”, bo 
przecież teraz mamy czas trwogi realnej i ogromnej… Pamiętam taką niesamowitą 
modlitwę: „Panie, wypędź nas znowu na kamieniste ścieżki życia, abyśmy doświadczyli 
bólu niemocy i zatęsknili za Twoim miłosiernym pocałunkiem pokoju...” …Błagajmy… 
Oby skutecznie i oby nie za późno...!                                                              /K.B./ 

MYŚLI  WIERSZEM  PISANE…  

przez Karola Wojtyłę - św. Jana Pawła II…  
Zabierz mnie, Mistrzu do Efrem, i pozwól tam z sobą pozostać,                                                                                           
gdzie ciszy dalekie wybrzeża opadają na skrzydłach ptaków,                                                                                                                                                      
jak zieleń, jak fala bujna, nie zmącona dotknięciem wiosła,                                                                                                                                                                      
jak koło szerokie na wodzie, nie spłoszone cieniem przestrachu. 
 

Dzięki, żeś miejsce duszy tak daleko odsunął od zgiełku                                                                                                                          
i w nim przebywasz przyjaźnie otoczony dziwnym ubóstwem,                                                                          
Niezmierny, ledwo celkę zajmujesz maleńką,                                                                                                        
kochasz miejsca bezludne i puste. 
 

Bo jesteś samą Ciszą, wielkim Milczeniem,                                                                                                                        
uwolnij mnie już od głosu,                                                                                                                                                          
a przejmij tylko dreszczem Twojego Istnienia,                                                                                                           
dreszczem wiatru w dojrzałych kłosach. 
                           /Karol Wojtyła - „Pieśń o Bogu ukrytym” - fragmenty z 1946 r./ 

Z  NAUCZANIA OJCA  ŚWIĘTEGO…    

św. Jan Paweł II…  nadal umacnia nas i woła z Okna Niebieskiego …  

Pax Vobis! Pokój Tobie, Polsko! Ojczyzno moja! Pokój Tobie! 

REFLEKSJE… ZAMYŚLENIA… WNIOSKI…  
Do Sokratesa przybiegł pewien znajomy i z zadyszką zaczął opowiadać:  
- Słuchaj, Sokratesie, muszę ci coś powiedzieć… twój przyjaciel… 
- Poczekaj - przerwał mędrzec - przesiałeś to, co mi chcesz powiedzieć, przez trzy 
sita?… 
- Trzy sita? - zdziwił się „sprawozdawca”. - Tak, mój przyjacielu, trzy sita…                                                                                        
Pierwsze sito, to prawda… Jesteś pewny, że wszystko, co mi chcesz powiedzieć, 
jest zgodne z prawdą? - No, nie wiem, opowiedział mi to…  
- Tak, tak, ale z pewnością przesiałeś to przez drugie sito, a jest nim dobro…                                                                                                   
- Czy to, co mi chcesz opowiedzieć, jeżeli nie jest prawdziwe, to jest przynajmniej 
dobre?                                                                                      
- Przeciwnie... - To - przerwał filozof - użyjmy jeszcze trzeciego sita i zapytajmy, czy 
to, co mi chcesz opowiedzieć, jest konieczne? - Konieczne? Chyba nie...   
- A więc - uśmiechnął się Sokrates - jeżeli to, co mi chcesz opowiedzieć, nie jest ani 
prawdziwe, ani dobre, ani konieczne, to nie obciążaj tym ani siebie, ani mnie! 
                                                                               /„Przypiski” - Kazimierz Wójtowicz/ 

 POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…          

                                                                                                                                                            

Modlitwą Różańcową…  o błogosławione owoce nauczania św. Jana Pawła II    
w naszych rodzinach Część III - BOLESNA                                                                                                                                                                     
1. W OGRÓJCU… szukajmy Woli Boga Ojca…                                                                                                                                      
2. W BICZOWANIU… szukajmy uzdrowienia intencji…                                                                                                     
3. W CIERNIOWEJ KORONIE… szukajmy pokory umysłu…                                                                                                                
4. W KRZYŻOWEJ DRODZE… szukajmy spotkania z Maryją…                                                                                           
5. W UKRZYŻOWANIU… szukajmy swojego zbawienia…  
Zdrowaś Maryjo… módl się za nami teraz… i w godzinę śmierci naszej… Amen. 
                                                                                                                       /K.B./ 

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE…  
Kapłaństwo  jest Darem od Boga… Daru Bożego się nie reformuje, obciążając go 
naszymi ludzkimi pomysłami po to, żeby dopasować go do naszych chwilowych 
upodobań. Przeciwnie odnawia się go, uwalniając od pokładów tynku, poprzez które 
oryginał nie może zajaśnieć pełnym blaskiem. Bycie drugim Chrystusem zobowiązuje 
do tego, by stać się najmniejszym ze sług, bycie drugim Chrystusem zobowiązuje do 
czystego i nieograniczonego poszanowania wszystkich, bycie drugim Chrystusem 
zobowiązuje mnie do wejścia na Krzyż. Święcenia nie sadzają nas na tronie, ale     
zawieszają na Krzyżu… Mistyczne i duchowe utożsamienie  kapłana z Chrystusem 
nie prowadzi do żadnych nadużyć, jeśli jest przeżywane w prawdzie. Nie bójmy się 
przywracać głębokiego sensu tym jakże wymagającym słowom... 
 /najnowsza książka - Kard. Roberta Saraha - „Na wieczność”. Rozważania nad obliczem 
kapłaństwa / 
PS. W każdy czwartek, w naszym Sanktuarium - po Mszy Św. o godz. 15.30 -
modlitwa różańcowa w intencji Kapłanów posługujących w naszej świątyni,      
kleryków WSD w Ełku, o nowe święte powołania kapłańskie i do służby               
w Kościele… Pamiętajmy szczególnie o naszym kl. Kamilu i o dk. Marcinie 


