OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA - 6 listopada 2022 r.
1. 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.
2. We wtorek o godz. 19.00 spotkanie z dziećmi i rodzicami przygotowującymi się
do I Komunii Świętej.
3. W środę Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
4. W czwartek Wspomnienie św. Leona Wielkiego - papieża i doktora Kościoła
 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.
 o godz. 19.00 spotkanie z kandydatami przygotowującymi się do sakramentu
bierzmowania.
5. W piątek Wspomnienie św. Marcina z Tours. Imieniny obchodzą: nasz wikary
ks. Marcin oraz diakon - Marcin - otaczamy Ich serdeczną modlitwą i życzliwością.
 W piątek przypada 104. Rocznica Odzyskania Niepodległości (1918) - w tym
dniu modlimy się szczególnie za poległych w obronie Ojczyzny i o pokój wewnętrzny.
Porządek Mszy niedzielny.
 Po Mszy Świętej o godz. 17.00 Droga Krzyżowa Uzdrowienia, a następnie
Różaniec połączony z Wypominkami. Możliwość adoracji do godz. 20.30.
6. W sobotę Wspomnienie św. Jozafata.
7. W następną niedzielę obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym
- ofiary zbierane do puszki przeznaczone będą na ten cel.
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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według świętego Łukasza

 Życie trzeba przeżyć godnie, bo jest tylko jedno...
 Świętość nie jest łatwym życiem, nie jest odgrodzeniem się od świata - jest
wytrwałą walką ze sobą, jest otwieraniem serca i dłoni ku braciom…
 Tylko kłamstwo owija się w wielomówstwo, prawda jest zwięzła…
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OTO SŁOWO PAŃSKIE

PRZESŁANIE

EWANGELICZNE

Zmartwychwstanie Jezusa
zmieniło perspektywę patrzenia na śmierć,
która stała się tylko progiem,
o który musimy się potknąć,
aby wpaść w ramiona Ojca.

RECEPTA NA WSZYSTKO…

- Miłość jest progiem świata i kto tego progu nie przestąpi, nie wejdzie do krainy
życia wiecznego…
- Nic nie jest bardziej osiągalne dla ducha jak to, co nieskończone…
- Można być świętym z pastorałem w ręku, ale tak samo można nim zostać, mając
miotłę w ręku..

Ku przestrodze…

/Maria Konopnicka/

Łk

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania,
i zagadnęli Go w ten sposób: «Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: „Jeśli umrze
czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat pojmie ją za żonę i niech
wzbudzi potomstwo swemu bratu”. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy pojął żonę
i zmarł bezdzietnie. Pojął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy
dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie
żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę».
Jezus im odpowiedział: «Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci,
którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu
z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie
mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania.
A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzewie, gdy
Pana nazywa „Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba”. Bóg nie jest
Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją».

LISTOPADOWE… ZAMYŚLENIA… Bł. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego…

Proście wy Boga o takie mogiły,
Które łez nie chcą, ni skarg, ni żałości,
Lecz dają sercom moc czynu, zdrój siły,
Na dzień przyszłości…

6. XI. 2022 r.

Ks. Proboszcz
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Z SERCA DO SERCA…

Z NAUCZANIA OJCA ŚWIĘTEGO…
św. Jan Paweł II - w listopadzie 1982 r. tak mówił do Polaków:

Jeszcze pod powiekami pozostały nam światełka cmentarnych zniczy, złocistych
chryzantem i pokornie opadłych liści… Uroczystość Wszystkich Świętych, Dzień
Zaduszny… spotykamy się przy grobach naszych najbliższych, przeważnie za
wcześnie - według nas - zmarłych. Spotykamy się z żywymi, którzy pokonali setki
kilometrów, aby stanąć w zadumie - ufajmy, że i w modlitwie - na skrawku ziemi, która
ukryła już na zawsze, do czasu zmartwychpowstania, naszych ukochanych… matkę,
ojca, brata, siostrę, dziadków… W tych dniach zaiste Niebo łączy się z ziemią,
a Kościół Chrystusowy obejmuje wszystkich - w Tajemnicy Świętych Obcowania Kościół Triumfujący z naszym stale jeszcze Kościołem Wojującym, dotykając także
tych, którzy w Czyśćcu oczekują naszej pomocy… „Wierzę w Jeden Powszechny
i Apostolski Kościół...” … Powtarzamy to wyznanie wiary jakże często - o ile jeszcze
się modlimy i wyznajemy nasze Święte „Credo”. Powtarzamy, a więc przyzywamy
Prawdę, że Kościół istnieje tylko i wyłącznie dlatego, że jest Chrystusowy.
Oczywistość wręcz aksjomatyczna, że nie ma Kościoła bez Chrystusa, bo to Chrystus
jest Kościołem… A my tak łatwo dajemy się zmanipulować i zuchwale powtarzać, że
„Chrystus - tak, ale Kościół - nie”. Naprawdę trzeba dać się mocno i wręcz na własne
życzenie ogłupić, aby przyjmować aż tak absurdalne i sprzeczne informacje…
Powiem tak: To aż boli, że katolicy tak bezmyślnie poddają się kłamliwym i tak bardzo
wyrafinowanym manipulacjom..., bo tak naprawdę o to chodzi, aby oderwać człowieka od
Chrystusa i… powoli, ale skutecznie oddawać tę niezagospodarowaną pustkę szatanowi. I czynimy to sami sobie… na własne życzenie!
Tak więc, w tym wymownym czasie świętowania Kościoła, pomyślmy nie tylko
o naszych zmarłych, ale też o sobie… co dalej, kiedy już i nasze ścieżki życiowe
dotrą na cmentarną ziemię, gdzie nasze szczątki doczesne tam spoczną..., a dokąd
„powędrujemy” my...?!... I czy Chrystus do nas się przyzna...?!!
PS. Proponuję przypomnieć sobie cenne słowa homilii wygłoszonej przez
naszego Ks. Proboszcza w Uroczystość Wszystkich Świętych, chociażby te
o pierwszym świętym - Dobrym Łotrze - którego sam Pan Jezus kanonizował
z Krzyża… Mam nadzieję, że każde Słowo Boże - a więc i te z homilii Ks. Jaremy
- zaowocuje w naszych sercach jeszcze większym PRAGNIENIEM ŚWIĘTOSCI
i kolejny raz „dźwignie” nas Mocą Bożej Nadziei ku Niebu…
/K.B./

W miesiącu listopadzie modlitwę naszą kierujemy szczególnie w stronę
naszych zmarłych. Im bowiem poświęcamy ten miesiąc, poczynając od
Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Staję wiec w duchu pamięcią i sercem - przy grobach moich rodziców, rodzeństwa, krewnych,
przyjaciół, znajomych rodaków. Zstępuję - jak przez wiele lat to czyniłem
w katedrze wawelskiej - do podziemi, które kryją prochy królów narodu,
jego wodzów i wieszczów. Nawiedzam - jak również czyniłem przez lata
- wielki cmentarz oświęcimski; mogiłę czterech milionów ofiar nieludzkiego okrucieństwa.
I w duchu ogarniam wszystkie na mojej ziemi ojczystej cmentarze, pobojowiska, pola
śmierci i mogił, które kryją prochy poległych za Ojczyznę lub pomordowanych za
słuszną sprawę, wszystkich zmarłych. Błagam dla nich o wieczny odpoczynek,
a zarazem na grobach zmarłych proszę Ciebie, o Pani Jasnogórska, o życie: o pełne
prawdy i nadziei życie dla żyjących.

MYŚLI WIERSZEM PISANE…
Ojczyzna moja - to ziemia droga,
gdziem ujrzał słońce i gdziem poznał Boga.
Gdzie ojciec, bracia i gdzie matka miła
W polskiej mnie mowie pacierza uczyła…
Ojczyzna moja- to praojców sława
Szczerbiec Chrobrego, cecorska buława.
To duch rycerski szlachetny a męski,
To nasze wielkie zwycięstwa i klęski.
Ojczyzna moja - to ten duch narodu,
Co żyje cudem wśród głodu i chłodu,
To ta nadzieja, co się w sercach kwieci,
Pracą u ojców, a piosnką u dzieci…

PS. Ojczyzna nasza…, to kolebka wiary świętej i prawdziwej pobożności,
które wyrastały pośród domowego ogniska, którego strzegły polskie matki…
To z takich polskich rodzin wywodzą się odważne polskie sanitariuszki,
łączniczki… święte Faustyny, Kanizje, Karoliny, czy też misjonarki jeszcze
nie kanonizowane, jak znana nam Helenka - nie tak dawno brutalnie
zamordowana…
To na takiej narodowej glebie prawdziwej pobożności - nadal wyrastają
matki Polki…
Matki Polki… o spracowanych dłoniach i twarzach pooranych bruzdami
jak polska ziemia…
Matki Polki… padające na kolana przed Najświętszą Panienką - Jasnogórską
Matką...
Matki Polki… zawsze wierne i czuwające nad kolebką swoich dzieci, gdy
ich ojcowie walczyli o wolność…
Matki Polki… nadal… tu i teraz… wierne Bogu i Ojczyźnie…
/K.B./

POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…
Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba… Tęskno mi, Panie…
Do kraju tego, gdzie pierwsze ukłony
Są jak odwieczne Chrystusa wyznanie:
„Bądź pochwalony!”… Tęskno mi, Panie…
Do beztęsknoty i do bezzmyślenia
Do tych, co mają tak za tak - a nie za nie
Bez światłocienia… Tęskno mi, Panie...
/Cyprian Kamil Norwid/

*
Królowo Polski! Królowo Aniołów!
Ten świat się rozpadł i rozdziera siebie.
Lecz żadna z jego rozerwanych połów
Już się nie modli Maryjo, do Ciebie.
My, jedni tylko, paląc się na stosie
Wciąż ślemy modły w Twój bezmiar daleki;
Poznasz Królowo poddanych po głosie,
Bądź nam Królową, teraz i na wieki...
/Zygmunt Krasiński/
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/Maria Konopnicka/
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