OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA - 30 października 2022 r.
1. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na cele Nuncjatury Apostolskiej w Polsce.
2. We wtorek 1 listopada - Uroczystość Wszystkich Świętych - Msza Święta w intencji
zmarłych będzie odprawiona w Kaplicy na cmentarzu przy ul. Bakałarzewskiej - po procesji,
która wyruszy o godz. 11.30 spod Kościoła św. Aleksandra - my dołączamy się do procesji.
Do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych można uzyskać
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
W listopadzie - Msze Święte zbiorowe za zmarłych codziennie w dni powszednie
o godz. 18.00, a w niedzielę i święta o godz. 17.00. Wypominki połączone z różańcem
o godz. 17.30.
Przypominamy, że można jeszcze wypełnić kartki na Wypominki oraz Msze Święte
zbiorowe
3. W środę Dzień Zaduszny - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych.
Można uzyskać Odpust zupełny nawiedzając pobożnie kościół i cmentarz oraz
odmawiając „Ojcze Nasz” i „Wierzę” w tym dniu.
4. W czwartek z racji Wspomnienia św. Huberta - Msza Święta o godz. 18.00
w intencji myśliwych i ich rodzin.
 jak w każdy czwartek po Mszy Świętej o godz. 15.30, zapraszamy na
różaniec w intencji kapłanów posługujących w naszej parafii, kleryków z naszej
parafii oraz o powołania do służby w Kościele.
5. W piątek Wspomnienie św. Karola Boromeusza.
6. W tym tygodniu I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
7. W I piątek po Mszy Świętej o godz. 15.30 zapraszamy na spotkanie Matek
w Modlitwie - sala na plebanii.
 o godz. 19.00 - Godzina Czuwania - Gethsemani.
8. W I sobotę miesiąca - po Mszy Świętej o godz. 18.00 Nabożeństwo Pierwszosobotnie.
9. Jeszcze w poniedziałek o godz. 17.30 zapraszamy na Październikowe
Nabożeństwo różańcowe do Matki Bożej
10.Kancelaria parafialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 16.30 - 17.30.
11. 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

Biuletyn informacyjny Parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach

Serce Sercu
UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY POŚWIĘCENIA
KOŚCIOŁA WŁASNEGO
NR 452
30. X. 2022 r.
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Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo
ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni
za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał
ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz,
Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony.
Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż
i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój,
a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego;
cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi,
będzie rozwiązane w niebie».
OTO SŁOWO PAŃSKIE

…już… listopadowe… ZAMYŚLENIA…

PRZESŁANIE

 Nie żyj tym, co już minęło, abyś nie przeoczył chwili, od której zależy twoje jutro...
 Nie dopuść, aby twoje myśli odbijały się czkawką przeszłości, na którą już nie
masz wpływu...
 Bądź zawsze gotowy na to, co jest..., abyś nie pominął tego, co było… i miał
nadzieję na to, co nadchodzi...

EWANGELICZNE

Trzeba wiedzieć,
komu można
i komu warto zaufać.

WARTO WIEDZIEĆ… i warto przeczytać…

„Gdy łzy stają się chlebem” - Śmierć. Pogrzeb. Żałoba - książka s. Anny
Czajkowskiej jest tylko podpowiedzią skierowaną do tych, których dotknęło cierpienie
rozstania z kimś bliskim. Jest jedynie „podpowiedzią”, bo nie ma uniwersalnych
przepisów na przeżywanie cierpienia, śmierci i żałoby. Odchodzenie bliskich jest dla
każdego bardzo osobistym i indywidualnym - nie można go zamknąć w jakichś
określonych ramach...
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Z SERCA DO SERCA…

Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO…
św. Jan Paweł II… nadal naucza i przypomina…

Listopadowe święta, to taki przedziwny czas, kiedy wszystko w nas pokornieje i…
maleje aż do szeptu spadających liści, które spadają cichutko i prawie bezszelestnie…
Jesienne liście… coraz mniej kolorowe, coraz mniej piękne i coraz bardziej obumarłe
i wyschłe! A przecież ich historia życia, to najpierw… soczysty pąk na gałęziach
pięknego drzewa, potem liść zielonością wprowadzający w podziw, aby teraz
w jesiennej mgle i szarudze po prostu opadać i obumierać… Jakie to podobne do
człowieczego żywota tu na ziemi, które musi się zakończyć grobem pełnym śmierci…
Jednak, zwłaszcza teraz, gdy stajemy - jeszcze żywi - przy grobach naszych najbliższych,
zwłaszcza teraz potrzebne są nam wiara i Boża Nadzieja na zmartwychpowstawanie,
które sprawi, że tak, jak Grób Jezusa w Jerozolimie, tak i te groby staną się puste, bo
i nasi najbliżsi, którzy już są „tam”, i my którzy jeszcze jesteśmy „tu”, że… my
wszyscy przejdziemy przez ów próg śmierci - do Życia...
I tego sobie życzmy nawzajem w ten święty czas i Wszystkich Świętych, i w Dzień
Zaduszny… Alleluja!
/K.B./

To prawda, że człowiek dzisiejszej cywilizacji jest w jakiś sposób niewrażliwy
na „sprawy ostateczne”. Z jednej strony na rzecz takiej niewrażliwości
działa to wszystko, co się nazywa sekularyzacją i sekularyzmem,
z konsekwentną postawą konsumpcyjną, nastawioną na używanie dóbr
tego świata. Z drugiej strony przyczyniły się do tego w jakiejś mierze
doczesne piekła, jakie zgotowało nam mijające stulecie.... Śmierć jest
doprawdy wielką tajemnicą. Wydarzeniem, które należy otoczyć miłością
i szacunkiem.
Od samych narodzin zbliżamy się ku śmierci, ale w wieku podeszłym jesteśmy z roku
na rok coraz bardziej świadomi jej bliskości - jeżeli tylko siłą nie usuwamy od siebie
takich myśli i uczuć. Stwórca tak sprawił, że starość niemal w naturalny sposób
oswaja człowieka ze śmiercią… Wielka szkoła życia i umierania przyprowadzi nas
także do czyjegoś grobu, każe nam stać przy niejednym łożu śmiertelnym, zanim my
sami będziemy tymi, wokół których - dałby Bóg, inni zgromadzą się, żeby się modlić...

REFLEKSJE… ZAMYŚLENIA… WNIOSKI…

Krzyż trzeba trochę poprawić, bo się przechylił, przystrzyc trawę, zagrabić ziemię...
Na przyszły rok może się postawi pomnik. Ziemia musi osiąść. A teraz wkopie się ze
dwie chryzantemy… I wtedy ręce ci opadają. Co to pomoże? Czy to będzie dla niego
klamrą, która zamknie krąg jego życia? Znałeś go. Pamiętasz jego słowa, myśli, zamiary,
plany… Śmierć uderzyła niespodziewanie, przerwała wszystko… Idziesz cmentarzem,
Napotykasz od czasu do czasu znane ci nazwiska. Stają przed oczyma ludzie, którzy
odeszli. Młodzi, starzy, różni… Czy życie ludzkie może być dokonane bez życia
wiecznego?
/Ks. M.M./

MYŚLI WIERSZEM PISANE…
Cmentarne ścieżki prowadzą bez przeszkód
do miejsc życia, które ukryło się
w ciemnych mogiłach...
Życia, za którym tęskni serce,
a dusza trzepocze niewolą oczekiwań
na ten czas, który też nadejdzie...,
jak czas, który nadszedł -może niespodziewaniedla tych, którzy już są „tam”...
Cmentarne mogiły jakby zatrzymują nasz czas,
który jeszcze jest nam dany,
abyśmy już „tu” pamiętali o tym „tam”...,
bo „ani oko nie widziało ani ucho nie słyszało...,
co Bóg nam przygotował w Niebie...”

ZAPAMIĘTAJ…!…NIE ZAPOMNIJ…!

 Uroczystość Wszystkich Świętych - jest to dzień imienin wszystkich tych, którzy
wyprzedzili nas w drodze do Domu Ojca i cieszą się już radością wieczną. Jest to
dzień radości i nadziei dla każdego z nas, bo dzięki wierze możemy iść podobną
drogą - przykładać wysoką miarę do zwyczajnego życia codziennego.
Święci nie są nam dani, abyśmy ich tylko podziwiali, ale żebyśmy ich naśladowali
 Dzień Zaduszny - Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych - to dzień
szczególnej modlitwy za wszystkich zmarłych, którzy potrzebują nadal naszej pomocy
modlitewnej. Wśród uczynków miłosierdzia znajdujemy: „Zmarłych pogrzebać” oraz
„Modlić się za żywych i umarłych”. Nasza troska o najbliższych nie kończy się tu,
na ziemi. Mamy obowiązek pamiętać o konkretnych osobach nam bliskich, ale też
o tych, którzy oddali swoje życie za wolność i niepodległość naszej Ojczyzny.
 Papieskie Intencje Modlitewne - listopad - 2022
Módlmy się, aby dzieci które cierpią - żyjąc na ulicach, ofiary wojen, osierocone miały dostęp do edukacji i mogły na nowo doświadczyć bliskości rodziny.
Rodzina Zjednoczona na Modlitwie - „Posłani w pokoju Chrystusa”
listopad - 2022: Eucharystia pokarmem na drodze do wieczności.
- Pokarm, który oferuje Jezus, działa przede wszystkim na ducha ludzkiego, na wnętrze
człowieka i daje pełnię życia...
- Aby mieć życie wieczne, potrzeba Chrystusa, który daje nam siebie jako Chleb...
- Tak jak krew paschalnego baranka uratowała Izraelitów przed zagładą w Egipcie,
tak Krew Chrystusa - prawdziwego Baranka, ma moc ocalić człowieka przed śmiercią
wieczną...
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/K.B./

POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…
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Tajemnicami Różańca Świętego - za naszych zmarłych…
Część IV - Chwalebna - Zmartwychwstanie.
Grób Jezusa pozostał pusty… Nie wszyscy w to wierzą, chociaż… wystarczy udać
się do Jerozolimy, do Bazyliki Grobu Świętego i przekonać się… Grób Jezusa pozostał
pusty aż do końca świata. Od tamtego czasu, od Brzasku Poranka Wielkanocnego Miłość mocniejsza jest niż śmierć. Od tamtego czasu… stajemy przy grobach naszych
najbliższych z nadzieją, że i oni, i my także oczekujemy na zmartwychwstanie...
Zapalamy znicze, które rozświetlają cmentarne ciemności i ukierunkowują nasze
myśli ku wyżynom Nieba… Kładziemy chryzantemy, jako znak naszej wdzięcznej
pamięci, która dotyka progów wieczności… A nade wszystko modlimy się: Wieczny
odpoczynek racz zmarłym dać, Panie, abyśmy wszyscy spotkali się tam, gdzie nie
ma już ni łez, ni cierpienia...
Zdrowaś Maryjo… módl się za nami i naszymi zmarłymi…
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać, Panie…

