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Serce   Sercu 

Biuletyn informacyjny Parafii  

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach  

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

NR 454    13. XI. 2022 r.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  

NIEDZIELA - 13 listopada 2022 r.  
 

 1. Dzisiaj obchodzimy 14. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym - ofiary zbierane 
do puszki przeznaczone będą na ten cel. Jest to również Światowy Dzień Ubogich.  
 2. Przez cały listopad - 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.  
 3. We wtorek Wspomnienie św. Alberta Wielkiego 
 4. W środę Święto Najświętszej  Maryi Panny Ostrobramskiej, Matki Miłosierdzia. 
 5. W czwartek Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej.  

 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. 
 6. W piątek Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny 

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

 W piątek po Mszy Świętej o godz. 15.30 zapraszamy na spotkanie Matek          
w Modlitwie - sala na plebanii.  
 7. Za tydzień ostatnia niedziela w kalendarzu liturgicznym - Uroczystość Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata. Światowy Dzień Młodzieży oraz Święto patronalne 
Akcji Katolickiej. 
 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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Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, 
Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na 
kamieniu, który by nie był zwalony». 
Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to się dziać             
zacznie?» 
Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie 
pod moim imieniem i będą mówić: „To ja jestem” oraz: „Nadszedł czas”. Nie podążajcie 
za nimi! I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw „musi 
się stać”, ale nie zaraz nastąpi koniec». 
Wtedy mówił do nich: «„Powstanie naród przeciw narodowi” i królestwo przeciw            
królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne 
zjawiska i wielkie znaki na niebie. 
Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą 
was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów 
i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie 
sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę               
i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się oprzeć ani sprzeciwić. 
A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was            
o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale 
włos z głowy wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie». 

OTO   SŁOWO   PAŃSKIE 

PRZESŁANIE   EWANGELICZNE   

Każdy dzień przybliża nas do 

ponownego przyjścia Chrystusa. 

Czy już dziś jest On naszym Królem? 

Ks. Proboszcz 
Ku przestrodze…  

Eskalacja wszelkich napięć rozpoczyna się wraz z porzuceniem dialogu... 

LISTOPADOWE… ZAMYŚLENIA…  
- Dopóki żyjesz, póty możesz być dobry... 
- Resztę życia przepędź jak człowiek, który z całej duszy zdał swe sprawy Bogu... 
- Tych, których kocha się zawsze, nie traci się nigdy... 

Poradnik - JAK ZOSTAĆ ŚWIĘTYM?  

/Mike/ 



POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…   

Modlitwa do Matki Bożej za dusze w czyśćcu…  
Najświętsza Panno Nieustającej Pomocy, Matko Litościwa, racz spojrzeć na biedne 
dusze, które Boża sprawiedliwość w płomieniach czyśćcowych zatrzymuje. Drogie są 
one dla Twego Boskiego Syna, zawsze Go kochały i teraz pałają żądzą oglądania        
i posiadania Go, lecz nie mogą przerwać swych więzów, a ogień okrutny je pożera. 
Niech się więc wzruszy Twoje Serce, Litościwa Matko, pośpiesz z pociechą tym      
duszom, które Cię zawsze kochały i teraz ślą swe westchnienia do Ciebie. To są 
dzieci Twoje, bądź więc im pomocą, nawiedzaj je, osładzaj im ich męki, skróć im    
cierpienia i nie zwlekaj z ich wybawieniem. Amen.                   /Ojciec Pio - Modlitwa/ 

„Łamanie chleba”- jak początkowo nazywano Eucharystię - od zawsze 
jest centrum życia Kościoła. Przez nią Chrystus uobecnia w przemijającym 
czasie tajemnicę swej śmierci i zmartwychwstania. W Eucharystii       
przyjmujemy Jego samego jako „chleb żywy, który zstąpił z nieba”  
(J 6,51), a z Nim otrzymujemy zadatek życia wiecznego, który daje nam 
przedsmak wieczystej uczty w niebiańskim Jeruzalem… Eucharystia jest 
Tajemnicą, która stanowi korzeń i sekret życia duchowego wiernych,        
a także wszelkich inicjatyw Kościoła lokalnego… Musimy na nowo       
odkryć sprawowanie Eucharystii jako serca niedzieli…  
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Z  SERCA  DO SERCA…     
 W wymownym czasie cmentarnych zamyśleń szczególną możliwością jest udział 
w pogrzebie kogoś bliskiego. Nie potrafię się wyzbyć, a nawet nie chcę, przedziwnej 
atmosfery uroczystości pożegnania znanej nam wielu osoby, która „zgromadziła”        
w kościele liczną rzeszę najbliższych, bliskich, wiernych przyjaciół i oczywiście pełną 
bólu rozstania - rodzinę. „Lubię pogrzeby ludzi dobrych” - zauważył w rozmowie -     
Ks. Proboszcz, bo są to prawdziwie człowiecze spotkania wdzięczności za dar życia 
zmarłej, z nadzieją, że wszyscy spotkamy się kiedyś w Domu Miłosiernego Ojca.    
Słowa homilii skierowane do bardzo licznie zgromadzonych osób poruszyły tym      
bardziej, że były prawdziwym świadectwem o życiu Zmarłej - „oplecionym” różańcem 
- i wskazywały, jak warto naśladować taką postawę wiary zapisywanej codziennymi 
troskami, radościami, ale też i człowieczym cierpieniem. To jest ten dar - zaznaczył 
Ks. Jarema - dojrzewania także przez ciężką chorobę aż do… Krzyża Chrystusowego… 
Rzeczywiście - wymownym świadectwem wdzięczności za tak piękne, proste i pokorne 
życie był udział we Mszy św. i przyjęcie  w Komunii Św. Pana Jezusa w intencji Zmarłej… 
To takie przedziwne, że śmierć tych, którzy już „potknęli się” o próg wieczności, aby 
wpaść w ramiona Miłosiernego Boga - nie napawa rozpaczą, ale ową tęsknotą za - 
już śp. - Najbliższymi; taką tęsknotą, która oplata ręce różańcowymi „Zdrowaśkami”      
i przeobraża się w Nadzieję Spotkania w Niebie... Darem to jest Boga, że możemy 
teraz codziennie „latać” modlitwą do Nich w odwiedziny…  
„Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie, a światłość wiekuista niech Jej świeci, 
niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen”.                                         /K.B./ 

MYŚLI  WIERSZEM  PISANE…  

Co potem - to co zawsze                                                                                                                                                                               
poznikało tylu                                                                                                                                                                                                                                                             
śmierć zajdzie starszym z przodu                                                                                                                                                       
a młodszym od tyłu  
takie są początku prawidła niebieskie                                                                                                                                                                                                                     
nikogo nic nie dziwi. Poprzez życia bramę                                                                                                                                                                                
przed chwilą przeszedł ktoś zbawiony z pieskiem                                                                                                                                
szli razem szukając Boga lepszego od ludzi 
rozgląda się po kątach a taki wzruszony                                                                                                                                                                                                                        
jak chłopak co na choinkę poleciał do szkoły                                                                                                                                                                      
lub ten co niesie  serce wyciągnięte z piekła                                                                                                                                                  
kochamy nazbyt często gdy kochać nie można                                                                                                                                                                   
a miłość im głupsza tym bardziej ostrożna 
Wchodzą w Pana naszego królestwo ubogie                                                                                                                           
doktoraty na zimno chrupie mysz pod progiem                                                                                                                                               
a to co zrozumiałeś to już nie jest Bogiem                      /Ks. Jan Twardowski/ 

Z  NAUCZANIA OJCA  ŚWIĘTEGO…    
św. Jan Paweł II w Liście Apostolskim na Rok Eucharystii -  

październik 2004 - 2005 nauczał 

REFLEKSJE… ZAMYŚLENIA… WNIOSKI…  
Tatusiu - zapytał pierwszoklasista - jak właściwie powstają wojny?  
- Moje dziecko, to jest tak: na przykład, Anglia spiera się o coś z Ameryką…                                                                                      
- Nie pleć głupot, Anglia i Ameryka nigdy się nie będą o nic spierać - wtrąciła się matka.                                                                     
- Tego wcale nie twierdzę. Ja tylko chciałem podać jakiś przykład - bronił się ojciec.                                                                                 
- Takimi nonsensami przewracasz tylko dziecku w głowie - ciągnęła swoje matka.                                                                        
- Co? Ja przewracam? Jeśli o to chodzi, to z twojej głowy by w ogóle nic nie wyszło!                                                                                         
- Coś ty powiedział?  Zabraniam ci w tej chwili, abyś…                                                                                                              
Na to odezwał się synek:                
- Dziękuję, tato, teraz już wiem, jak powstają wojny.  
                                                                                         /Kazimierz Wójtowicz/ 
 Człowiek, który zło czyni, przekona się snadnie, że na niego samego to, co 

czyni spadnie…  
 Zło nie żyje w świecie rzeczy, lecz wyłącznie w ludziach…  
 Dobroć jest cichym czynieniem tego, o czym inni głośno mówią…  

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE…  
Niebo - jest miejscem i stanem. Jest miejscem, gdzie przebywa chwalebny Chrystus 
z wniebowziętą Matką Najświętszą. Gdzie to miejsce błogosławione się znajduje nie 
wiemy. Niebo jest też stanem, w którym dusza zażywa wiecznego żywota. Żywot 
wieczny polega istotościowo  na oglądaniu Boga twarzą w twarz. „A ta jest wola Ojca 
mego… powiada Chrystus, iżby każdy, który widzi Syna i wierzy weń, miał żywot 
wieczny...” Te słowa Chrystusowe, tak pełne tajemnicy, objaśnia św. Jan, kiedy pisze: 
„Teraz synami Bożymi jesteśmy, a jeszcze się nie okazało, czym będziemy. Wiemy, 
że gdy się ukaże, podobni Mu będziemy, gdyż Go ujrzymy, jako jest”... 
                                                                                        /Ks. Aleksander Żychliński/ 

MODLITWA…,                                                                                                                                                                                   
którą często zadawał Ojciec Pio swoim penitentom, jako pokutę po spowiedzi…  
Przeszłość moją, Panie polecam, Twemu miłosierdziu...,                                                                                                                         

teraźniejszość moją polecam Twojej miłości...,                                                                                                                               

a moją przyszłość oddaję w ręce Twojej Opatrzności... 


