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Serce   Sercu 

Biuletyn informacyjny Parafii  

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach  

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 
NIEDZIELA MISYJNA 

NR 452    23. X. 2022 r.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  

NIEDZIELA - 23 października 2022 r.  

 1. Dzisiaj przypada 96. Światowy Dzień Misyjny oraz rozpoczyna Tydzień Misyjny. 
Dzisiejsza taca przeznaczona będzie na Papieskie Dzieła Misyjne.  

 Po Koronce do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00, w sali na plebanii - spotkanie 

członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej  

2. W ten poniedziałek różaniec dla kandydatów do sakramentu bierzmowania 

nie odbędzie się. 

3. We wtorek o godz. 19.00 Spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej. 

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 Święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Jest to dzień imienin    

ks. Tadeusza - ogarniamy Go modlitwą. 

 6. W następną niedzielę zebrana taca przeznaczona będzie na Nuncjaturę  

Apostolską w Polsce.  

 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. 

 8. 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. 

 9. Kancelaria parafialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 16.30 - 17.30. 

 10. 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 niektórym, co dufni byli w siebie, że są sprawiedliwi, a innymi     

gardzili, tę przypowieść: 

«Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz, a drugi celnik. 

Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: „Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni 

ludzie: zdziercy, niesprawiedliwi, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post 

dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam”. 

A celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi, 

mówiąc: „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika!” 

Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, 

kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony». 

OTO   SŁOWO   PAŃSKIE 

PRZESŁANIE   EWANGELICZNE   

 
 

Robiąc rachunek sumienia warto zapytać się: 

Ile we mnie jest z faryzeusza, 

a ile z celnika…?! 

Ks. Proboszcz 

SMS… od Świętej Siostry Faustyny…  
 Kto umie przebaczać, ten gotuje sobie wiele łask od Boga. Ile razy spojrzę na 

krzyż, tyle razy szczerze przebaczę... 

 Miłość nie polega na słowach ani na uczuciach, ale na czynie. Jest to akt woli, 
jest to dar, czyli darowanie... 

 Wszystkie moje niedostatki uzupełnia Jezus we mnie - Jego łaska, która działa 
nieustannie... 

Jeszcze… JESIENNE REFLEKSJE…  
 Życie jest mostem… przejdź, ale nie buduj na nim swojego mieszkania... 

 Ludzi zdobywa się otwartym sercem, a nie zaciśniętą pięścią... 

 Miłość jest progiem świata i kto tego progu nie przestąpi, nie wejdzie do krainy 
życia wiecznego... 
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Kontemplacja oblicza Chrystusa nie może zatrzymać się na wizerunku 
Ukrzyżowanego. Chrystus jest Zmartwychwstałym! Różaniec zawsze 
wyrażał doświadczenie wiary, wzywając wierzącego do wyjścia poza 
ciemność męki, by utkwić wzrok w chwale Chrystusa w zmartwychwstaniu       
i wniebowstąpieniu. Kontemplując Zmartwychwstałego, chrześcijanin 
odkrywa na nowo motywy swojej wiary i przeżywa ponownie radość nie 
tylko tych, którym Chrystus się objawił  - Apostołów, Magdaleny, uczniów  

Z  SERCA  DO SERCA…     
Na pewno warto...! Na pewno warto znaleźć tę „wieczorną chwilę”, aby po prostu być, 
istnieć cicho i bez pytań - wpatrując się w Najświętszą Hostię - i Adorować Krzyż -
Monstrancję, w czasie każdego drugiego piątku miesiąca. Nie do przecenienia jest 
ten darowany przez Boga - człowiekowi czas, kiedy to poza zgiełkiem ulicy, poza 
zmaganiem się codziennym i poza przygniatającymi wiadomościami z wojennych 
stron - można przynieść cały ten światowy bagaż i złożyć go pod Krzyżem ku uzdrowieniu 
nie tylko swemu… Po Drodze Krzyżowej, w czasie której człowiek „potyka się” o siebie aż 
do bólu..., każdorazowe przytulenie się do Krzyża jest „Plastrem Miłosierdzia” na 
zbolałe człowiecze serce i sumienie… Po raz kolejny pytam: Dlaczego człowiek 
woli trwać w cierpiętniczym dogorywaniu na brutalnym łożu tego świata, a nie korzysta         
z - aż takiej możliwości - uzdrawiania siebie i innych poprzez Dar owego „Plastra    
Miłosierdzia”...?! Niepojęte są człowiecze wybory, decyzje, kalkulacje, niepojęte...                                               
A Bóg jest w zasięgu naszego wzroku, w zasięgu naszych możliwości… Takie to    
proste… Tylko chcieć!                                                                                   /K.B./ 

MYŚLI  WIERSZEM  PISANE…  

Żeby móc tak nareszcie uprościć,                                                                                                                                                    
jedną miłość wybrać z wielu miłości,                                                                                                                                             
jedną przyjaźń najbardziej prawdziwą,                                                                                                                                              
z zim na nartach - tę jedyną szczęśliwą,                                                                                                                                                  
z psów kudłatych - najwierniejsze psisko,                                                                                                                                   
z prac doktorskich - jasną nade wszystko  
To bliziutko już od tej prostoty                                                                                                                                                        
do jedynej tęsknoty... za Bogiem…                           /Ks. Jan Twardowski/ 

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

Ku przestrodze…  
Tylko ja dobrze znam mój własny krzyż i tylko Bóg go rozumie... 

 POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…        

Modlitwą Różańcową o dar pojednania wszystkich Polaków…                                                                                      
Część IV - CHWALEBNA                                                                                                                                                                                           
1. …w Tajemnicy Zmartwychwstania… uwielbiajmy zwycięstwo Życia nad śmiercią...                                                          
2. …w Tajemnicy Wniebowstąpienia Pana Jezusa… uwielbiajmy Nadzieję na Niebo...                                                                            
3. …w Tajemnicy Zesłania Ducha Świętego… uwielbiajmy obfitość Darów Bożych...                                                                            
4. …w Tajemnicy Wniebowzięcia Matki Bożej… uwielbiajmy Dar Maryi, Bożej Rodzicielki…                                                                                                                                         
5. …w Tajemnicy Ukoronowania Matki Jezusa… uwielbiajmy Maryję, Królową Nieba           
i Ziemi...                                                        
Zdrowaś Maryjo…  Módl się za nami teraz… i w godzinę śmierci naszej. Amen.  /K.B./ 

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE…  
Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko… ur. 14 września 1947 r. we wsi Okopy na Białostocczyźnie. 
Jego rodzice - Marianna i Władysław mieli jeszcze czworo dzieci i  byli rolnikami.    
Jerzy był dzieckiem bardzo religijnym i często służył do Mszy św. Ukończył w Suchowoli 
liceum i po maturze  wstąpił do WSD w Warszawie. Już na drugim roku musiał odbyć 
przymusową służbę wojskową (1966-1968) w Bartoszycach, w specjalnie przygotowanej 
dla kleryków jednostce wojskowej. Tam często umacniał w wierze swych kolegów, 
odważnie wyrażając swoje katolickie przekonania. Niestety po powrocie z wojska 
chorował na anemię i często przebywał w szpitalu.28 maja 1972 r. przyjął święcenia 
kapłańskie z rąk - ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Jego kapłańskie motto brzmiało: 
„Posyła mnie Bóg, abym głosił Ewangelię i leczył rany zbolałych serc”. Jego 
ostatnia kapłańska posługa była w Warszawie, w parafii  pw. św. Stanisława Kostki, 
gdzie rozpoczął prace w październiku 1980 r. i został diecezjalnym duszpasterzem 
służby zdrowia i kapelanem Zasłużonego Pracownika Służby Zdrowia. Od lutego    
1982 r. Ks. Jerzy odprawiał Mszę św. za Ojczyznę, głosząc kazania patriotyczno - 
religijne, wyjaśniając na nich boleść ówczesnej współczesności… Porwanie              
Ks. Jerzego Popiełuszki obyło się 19 października 1984 r. - kiedy to był w drodze do 
parafii pw. Polskich Męczenników w Bydgoszczy… Ujawnienie morderstwa i wiadomość      
o torturach wstrząsnęły Polską. Pogrzeb odbył się 3. 11. 1984 r. … Proces beatyfikacyjny - 
ze względów politycznych rozpoczął się dopiero w 1997 r. 6 czerwca 2010 r.              
w Warszawie, na Placu Piłsudskiego - Ks. Jerzy został ogłoszony Błogosławionym. 
Relikwie Błogosławionego Ks. Jerzego znajdują się także w naszym Sanktuarium.   

 

Módlmy się… Boże, nieskończenie dobry, który obdarzyłeś błogosławionego Księdza   
Jerzego Popiełuszkę łaską wierności kapłańskiemu powołaniu aż do męczeńskiej 
śmierci, prosimy Cię słowami papieża Jana Pawła II: „Aby z tej śmierci wyrosło    
dobro, tak jak z krzyża zmartwychwstanie”. Amen.                                /opr. K. B./ 

z Emaus - ale również radość Maryi, która niemniej intensywnie musiała doświadczyć     
nowego życia uwielbionego Syna. W centrum tej drogi Syna i Matki różaniec stawia 
w trzeciej tajemnicy chwalebnej Piećdziesiątnicę, która ukazuje oblicze Kościoła jako 
rodziny zebranej wraz z Maryją, ożywionej potężnym wylaniem Ducha Świętego    
gotowej do misji ewangelizacyjnej. Kontemplowanie tej, jak i innych tajemnic       
chwalebnych, winno prowadzić wierzących do coraz żywszego uświadamiania     
sobie nowego życia w Chrystusie, wewnątrz rzeczywistości Kościoła - życia, dla     
którego scena Pięćdziesiątnicy stanowi wielką „ikonę”. 
PS. 16 lutego 2022 r. mija 20. rocznica - napisania przez św. Jana Pawła II -
Listu Apostolskiego „Rosarium Virginis Mariae” 

MODLITWA… z XXX Niedzieli zwykłej…  
Wszechmogący, wieczny Boże, pomnóż w nas wiarę, nadzieję i miłość  i daj nam ukochać 
Twoje przykazania, abyśmy mogli otrzymać obiecane zbawienie. Przez  naszego Pana, 
Jezusa Chrystusa, który żyje i króluje w jedności z Duchem Świętym, Bóg przez wszystkie 
wieki wieków. Amen. 


