
1 4 

Serce   Sercu 

Biuletyn informacyjny Parafii  

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach  

 NIEDZIELA. UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA,  
KRÓLA WSZECHŚWIATA 

NR 455    20. XI. 2022 r.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  

NIEDZIELA - 20 listopada 2022 r.  
 

 1. Dzisiaj ostatnia niedziela w kalendarzu liturgicznym - Uroczystość Jezusa    
Chrystusa Króla Wszechświata. Światowy Dzień Młodzieży oraz Święto patronalne 
Akcji Katolickiej. 

 Dzisiaj przypada Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków  Drogowych - z tej 
okazji, z inicjatywy uczniów Liceum Mundurowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego,      
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia uroczysta Msza Święta o godz. 12.00. 
 2. Do końca listopada - 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. W poniedziałek Wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny. 
 4. We wtorek Wspomnienie św. Cecylii - Patronki muzyki kościelnej. Składamy             
najserdeczniejsze życzenia i  podziękowania naszemu Panu Organiście. Niech Mu Pan Bóg     
błogosławi.  

 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.  

5. We wtorek o godz. 19.00 spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii 
Świętej. 
 6. W czwartek Wspomnienie św. Męczenników Andrzeja Dung-Lac prezbitera,           
i Towarzyszy. 

 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.   
 7. W następną niedzielę - spotkanie POAK o godz. 15.00 Koronka do Bożego      
Miłosierdzia w Sanktuarium, a następnie spotkanie formacyjne w sali na plebanii. 
 8. Od następnej niedzieli rozpoczyna się nowy rok liturgiczny - pierwsza Niedziela 
Adwentu. Taca zbierana w niedzielę, przeznaczona będzie na Wyższe Seminarium     
Duchowne w Ełku 
 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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Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. A członkowie Sanhedrynu szydzili: 

«Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym          

Wybrańcem». 

Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: «Jeśli 

Ty jesteś Królem żydowskim, wybaw sam siebie». 

Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: «To jest Król      

żydowski». 

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: «Czyż Ty nie jesteś       

Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas». 

Lecz drugi, karcąc go, rzekł: «Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę 

ponosisz? My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze 

uczynki, ale On nic złego nie uczynił». 

I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». 

Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze Mną w raju». 

OTO   SŁOWO   PAŃSKIE 

PRZESŁANIE   EWANGELICZNE   

 
 

Chrystus Wodzem… Chrystus Królem… 

Chrystus Władcą nam! 

Ks. Proboszcz 

„RECEPTA”… św. Matki Teresy z Kalkuty…  
Ludzie są nieracjonalni, nielogiczni, egocentryczni…                                                                             
Nieważnie - kochaj ich…  
Jeśli czynisz dobro, przypiszą ci ukryte egoistyczne cele.                                                                                         
Nieważne - czyń dobro…  
Uczciwość i szczerość uczynią cię bezbronnym…                                                                                                                
Nieważne - bądź szczery i uczciwy…  
Jeśli pomożesz ludziom będą urażeni…                                                                                                        
Nieważne - pomagaj im…  
Jeśli służąc światu dasz z siebie wszystko, potraktują cię kopniakiem…                                          

Nieważne - dawaj z siebie wszystko…  



Otrzymałem w ostatnich dniach list, którego autorka między innymi pisze: 

„mimo naszej ogromnej słabości, jeszcze to nam zostało, że potrafimy 

miłować i dlatego nasze kościoły są pełne modlitwy i nadziei...”…      

Chrystus stale jest nadzieją świata. Jest jego oczekiwaniem! 
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Z  SERCA  DO SERCA…     
 Chciałoby się krzyczeć z radości, ale też i wołać przedziwnym smutkiem, że…  
Dane nam było w minionym tygodniu aż tak obficie „karmić się” modlitewnym czuwaniem, 
ale… też trapić się, że tak wielu mogło być, a… Jednak trwamy nadal w owej nieustającej 
nadziei, że zbliżający się czas Adwentu będzie dla nas, i dla tych nieco „uśpionych”, 
czy zwyczajnie leniwych - wielkim wyzwaniem do równie wielkiej modlitwy o… wszystko, 
co tak bardzo jest dla każdego z nas konieczne, ale też o tych, którzy się źle mają       
i w Polsce, i na Ukrainie, i na całym świecie…                                              /K.B./ 

MYŚLI  WIERSZEM  PISANE…  

Tak mało na świecie dobroci,                                                                                                                                                             
a tyle jej światu potrzeba...                                                                                                                                                                  
Nią życie jak słońcem się świeci,                                                                                                                                            
nią ziemia się zbliża do nieba…   
                                                                           /Lucjan Rydel/ 

Z  NAUCZANIA OJCA  ŚWIĘTEGO…    
św. Jan Paweł II nadal nam przypomina:  

Ku przestrodze…  
Dzień śmierci może być też dniem narodzin. Wtedy należy przestawić znaki:                                                                 

na początku krzyżyk a na końcu gwiazdkę…  

         WARTO WIEDZIEĆ, ŻE…  
Uroczystość  Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata jest Patronalnym świętem    
Akcji Katolickiej.           
AKCJA KATOLICKA jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej 
formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego     
Kościoła. Rację swego istnienia Akcja Katolicka znajduje w prawdzie o Kościele.    
Zorganizowana współpraca świeckich z hierarchią kościelną, w realizowaniu misji 
apostolskiej, należy od czasów apostolskich do stałej i owocnej tradycji Kościoła.    
Św. Jan Paweł II mówiąc o wiernych świeckich, którzy ”winni poczuć się rzeczywistymi 
podmiotami w życiu Kościoła” wskazał na szczególne znaczenie Akcji Katolickiej         
w ich formacji. Zatem Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem, w którym katolicy 
świeccy mogą realizować powołanie, które otrzymali na mocy chrztu i bierzmowania. 
Celem Akcji Katolickiej jest włączanie ludzi świeckich w budowanie Kościoła         
Chrystusowego oraz zorganizowaną misję apostolską, dzięki której będą mogli 
„czynić obecnym i aktywnym Kościół w takich  miejscach i okolicznościach, gdzie 
jedynie przy ich pomocy stać się on może solą ziemi”. 
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej - przy naszym Sanktuarium Bożego Miłosierdzia - 
istnieje od 2014 r. Dekretem Biskupa Ełckiego - Asystentem Kościelnym jest        
Ks. Prał. lic. mgr Jarema Sykulski - nasz Ks. Proboszcz, a Prezesem - Bożenna 
Szynkowska. Aktualnie nasze POAK liczy 31 członków.  
W każdą 4 niedzielę miesiąca odbywają się spotkania formacyjne, które          
rozpoczynają się  w Sanktuarium o godz. 15.00 - modlitwą Koronki do Bożego 
Miłosierdzia, a następnie w sali na plebanii..., aby zaczerpnąć wiedzy, przymno-
żyć wiarę, umocnić nadzieję i żyć miłością! 
Z A P R A S Z A M Y… wszystkich, którzy pragną skorzystać z tego Dobrego 
Źródła Prawdy…!!!                                                                                       /K.B./ 

Jeszcze… LISTOPADOWE  ZAMYŚLENIA…  
A kiedy przyjdzie nasza godzina, umrzemy pokornie i tam, za grobem powiemy,      
żeśmy cierpieli, żeśmy płakali, że było nam gorzko, a Bóg ulituje się nad nami...                                             
Ujrzymy jasny, piękny, radosny świat, rozweselimy się, na obecne nasze nieszczęścia 
spojrzymy z rozczuleniem… - i odpoczniemy…  
Ujrzymy, jak wszystko ziemskie zło, wszystkie nasze cierpienia rozpłyną się                                                 
w miłosierdziu, które wypełni sobą świat cały... 
                                                                                                     /Antoni Czechow/ 

POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…                                                                                                                                                         
w Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata - za wszystkie pokolenia…                                                                                                                                         
Módlmy się za ludzi wszelkiego wieku,                                                                                                                                                 
za tych, co starzy czy młodzi, należą do siebie                                                                                                                      
i razem idą przez życie.                                                                                                                                      
Módlmy się za wszystkie dzieci,                                                                                                                                                
za tych, co wśród nas są mali i bezbronni;                                                                                                                                          
prośmy za nich: o szczęśliwe dzieciństwo i młodość,                                                                                                           
o opiekę nad nimi: aby byli bezpieczni. Strzeż ich, Panie…   
Módlmy się za młodych, za tych, co mają życie przed sobą:                                                                                       
niech ich serca będą otwarte, niech zawsze będą gotowi                                                                                          
wyjść naprzeciw przyszłości, niech mają odwagę żyć wśród pytań i niepewności.                                         
Wspomagaj ich, Panie, aby sprostali rozczarowaniom, aby umieli godzić się ze sobą,                                                                          
nie  tracąc nadziei i odwagi... 
Módlmy się za ludzi w sile wieku - aby ich życie było owocne i płodne,                                                                    
aby nie szukali w nim siebie, lecz dobra innych…                                                                                                  
Módlmy się za tych wszystkich, co nie znajdują przyjaźni, za niezadowolonych,                                                                        
za tych, którym nie wiedzie się w pracy i w domu -                                                                                                         
- daj im, Panie odzyskać nadzieję na przyszłość…  
Módlmy się za wszystkich starych ludzi, aby pozostali młodzi sercem;                                                                      
o mądrość i otwarte serca prosimy dla nich, aby nie byli zazdrośni i żądni zaszczytów,                                        
aby umieli zrobić miejsce młodym, aby wszędzie spotykali się z szacunkiem i życzliwością…   
Módlmy się za nas samych - abyśmy starzy czy młodzi                                                                                               
za łaską Boga stawali się nowymi ludźmi, wciąż od nowa…                                                                                
Niech Pan Bóg nasz, sprawi, abyśmy zawsze wytrwali we wspólnocie serc i modlitwy…                                   
O to Cię prosimy przez Jezusa Chrystusa. Amen. 
                                                             /Ze zbioru modlitw studentów holenderskich/ 


