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Serce   Sercu 

Biuletyn informacyjny Parafii  

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach  

I NIEDZIELA ADWENTU 
 

NR 456    27. XI. 2022 r.  

Z  SERCA  DO SERCA…     
Milczenie oczu - nie podpatrujących,                                                                                                                    
Milczenie uszu - nie podsłuchujących,                                                                                                                                                                                    
Nie łowiących na wędkę półsłówek i słów                                                                            
I milczenie języka - leżącego krzyżem                                                                                                             
Przed  S Ł O W E M  nieskażonym                                                                                                          
Kłamstwem, plątaniną słów… 
Milczenie rąk rozwartych                                                                                                                           
Z pięści samoobrony.                                                                                                                                                                 
Milczenie stóp wstrzymanych przed cudzym zagonem,                                                                       
Szanujących opłotki nawet z pajęczyny.                                                                                                    
Milczenie ciała, cisza pulsującej krwi.                                                                                     
I świat - tracący kontur                                                                                                                                
W miękkiej  fali mgły… 
Ocean spokojny - uładzone wnętrze                                                                                                
I  - JA - klęczące kornie                                                                                                                                 
Tuż przed własnym progiem                                                                                                                             
Wtedy milczące serce                                                                                                                  
Całe zabrzmi  B O G I E M… 
                                                   /op. K.B/ 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  

NIEDZIELA - 27 listopada 2022 r.  
 

 1. Od dzisiejszej niedzieli rozpoczyna się Adwent - Msze Święte Roratnie od 
czwartku codziennie o godz. 7.00, 15.30. Dzieci przychodzą z lampionami.  
Dzisiejsza taca, przeznaczona  jest na Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku. 

  Spotkanie POAK o godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia w Sanktuarium,     
a następnie spotkanie formacyjne w sali na plebanii. 
 2. W środę Święto św.  Andrzeja Apostoła. 

 Do środy - 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 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. 
 4. W tym tygodniu I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
  ● W I piątek miesiąca po Mszy Świętej o godz. 18.00 Adoracja - Godzina Getsemani. 
  ● Nabożeństwo I sobotnie po Mszy Świętej o godz. 18.00 
 5. W piątek po Mszy Świętej o godz. 15.30 zapraszamy na spotkanie Matek          
w Modlitwie - sala na plebanii.  
 6. Do nabycia są świece Caritas w cenie 20 zł. Uzyskane fundusze przeznaczone  
będą na Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. 
 7. Kancelaria parafialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 16.30 - 17.30. 
 8. 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 

S Ł O W O   
N A   N I E D Z I E L Ę  

Ewangelia  
według świętego Mateusza 
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Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak 

w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe 

wszedł do arki, i nie spostrzegli się, aż przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak 

również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden 

będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, 

druga zostawiona. 

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: 

Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by       

czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo 

o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie». 

OTO   SŁOWO   PAŃSKIE 

PRZESŁANIE   EWANGELICZNE   

 
 

W ADWENTOWYM CZUWANIU WOŁAMY: 

„PRZYJDŹ, PANIE JEZU!” 

Ks. Proboszcz 



Matko Jasnogórska! Wołam do Ciebie u początku Adwentu. Kościoły         
i kaplice rozbrzmiewają śpiewem pieśni: „Spuśćcie nam na ziemskie 
niwy Zbawcę z niebios, obłoki. Świat przez grzechy nieszczęśliwy 
wołał w nocy głębokiej”. I pośród tej grudniowej nocy polskiego Adwentu  
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MYŚLI  WIERSZEM  PISANE…  

Nigdy nie byłem bardziej wzruszony,                                                                                                                                                              
niż w czasie tych świtów,                                                                                                                                                                           
gdy dźwięk różowiał  na skrzydłach ptaka                                                                                                                                                                   
Pamiętam naszą gorliwość neofitów,                                                                                                                                                                                      
gdy dzień usiany rosą płakał. 
To wtedy niebiosa spuszczały rosę                                                                                                                                                                              
do naszej duszy wyschłej od pragnienia,                                                                                                                                        
Kapłan Monstrancję wznosił,                                                                                                                                                             
Ciało i Krew Zbawiciela. 
Matka Boska schodziła z obłoków                                                                                                                                                                    
po stopniach z błękitu i złota,                                                                                                                                                                       
Do serca spływał upragniony spokój,                                                                                                                                          
Promieniał ołtarz.                                                   / ”Roraty” - Witold Nanowski/ 

         Z  NAUCZANIA OJCA  ŚWIĘTEGO…    
św. Jan Paweł II - 1 grudnia 1982 r. - przypominał: 

…już…Adwentowe Zamyślenia…  

…aby być KIMŚ - trzeba stawiać sobie wymagania…                                                                                                                      

Nie żyć poniżej tego, co w nas najlepsze i mieć świadomość,                                                                                                              
że wysokość własnych ambicji jest miarą głębokości własnego upadku,                                                                                                     
lecz największe nawet upadki nigdy nie mogą przekreślać                                                                             
wcześniejszych, wspaniałych darów z siebie... 
W życiu… kochaj jak Ten, który wszystko wie…                                                                                                                           
Bądź cierpliwy jak Ten, u którego „teraz” jest wieczne…                                                                                                                      
Bądź sprawiedliwy jak Ten, który nigdy nie zdradzi…                                                                                                                   
Bądź pokorny jak Ten, który za życia doznał możliwości wszelkich zdrad…  
I żyj tak, abyś przy końcu swych ziemskich dni umierał jako sprawiedliwy,                                                                                             
gdyż to jest egzamin, który nikogo z nas nie ominie…                         /opr. K.B./ 

 POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…             
I znów jest Adwent w Twoim Kościele, Boże…                                                                                                                              
Znów wracamy do modlitwy, tęsknoty i wyglądania,                                                                                                                        
do pieśni nadziei i obietnicy.                                                                                                                                                                                
Wszelka niedola ludzka, wszelki niedosyt,                                                                                                                                                
całe wierzące oczekiwanie                                                                                                                                                                      
zbiega się znowu w tym jednym słowie:                                                                                                                                             
Przybądź! Nie zwlekaj!                                                                                                                                                                                        
Jaka to dziwna modlitwa…                                                                                                                                                                                
A jednak, o Boże nasz, któryś nazwał siebie Synem Człowieczym,                                                                                                           
mówimy Ci wciąż, modlimy się ciągle:                                                                                                                                                   
P r z  y b ą d ź !                                                                           /Karol Rahner/ 

spieszą ludzie na roraty, w których wyrażają  swoją nadzieję i oczekiwanie Mesjasza… 
Chrystus stale jest Nadzieją świata. Jest Jego oczekiwaniem. Co roku wyraża  się to 
przez okres Adwentu. Niech ta prawda dojdzie do tych, którzy  najbardziej cierpią.           
A światło Adwentu, które wyraża świeca roratnia, niech co dzień przypomina, że 
Twój Jasnogórski Wizerunek wschodzi nad Polską jak Gwiazda Zaranna.  

ZAPAMIĘTAJ…!…NIE ZAPOMNIJ…! 
 Okres ADWENTU - ma podwójny charakter: jest czasem przygotowania do       
uroczystości Narodzenia Pańskiego, podczas której czcimy pierwsze przyjście Syna 
Bożego do ludzi. Jest też czasem, w którym uwaga nasza zostaje skierowana przez 
tę pamiątkę na oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu dziejów.       
Z tych dwóch powodów okres Adwentu trzeba nam przeżyć jako czas świętego            
i radosnego oczekiwania…  

 Papieskie Intencje Modlitewne - grudzień - 2022                                                                                                  
Módlmy się, aby organizacje w wolontariacie  znalazły osoby pragnące  zaangażować  się 
w działanie dla wspólnego dobra i szukały nowych sposobów międzynarodowej 
współpracy. 

 Rodzina Zjednoczona na Modlitwie - 2022 - „Posłani w pokoju Chrystusa”                                                                                         

grudzień - 2022.: „ Eucharystia umocnieniem miłości małżeńskiej.” 
 Skałą jest Słowo Boże. Budować na skale oznacza osadzić swoje życie na 

fundamencie Bożego Słowa i Jego Prawa... 

 Jeśli wiara ma być oparciem w życiowych wichurach i powodziach, musi być 
wewnętrznym dialogiem z Bogiem. a nie tylko zewnętrzną paplaniną... 

 Dom swego życia należy zbudować na skale  Słowa Bożego i na wierze          
w Chrystusa, który daje moc do pokonania i do przeciwstawienia się różnym 
trudnościom... 

 Eucharystia w życiu małżonków pomaga w dążeniu  do połączenia ich wysiłków      
w spełnianiu codziennych obowiązków... 

 Relacja małżeńska jest miejscem obecności i miłości Boga…  

REFLEKSJE…ZAMYŚLENIA…WNIOSKI... 
Czas Adwentu. Ziemia chwycona przymrozkiem, przyprószona szronem. Mgła.                                                                                                        
Nieruchome powietrze, bez podmuchu wiatru… Ludzie poruszają się jak we śnie.                                                                                 
Na wszystko patrzysz jakby z oddali. Jesteś nieobecny, bo w tobie pustka.                                                                                            
Nawet nie smutek, po prostu odrętwiałość. Nawet nie obojętność, tylko nieczułość...                                                                
Nie czujesz wiary, ni nadziei, nie czujesz miłości.                                                                                                                                 
Nie czujesz ludzi, nie czujesz Boga...                                                                                                                                                    
To jest twój Adwent, który przypada czasem na okres liturgiczny - ale nie zawsze…  
                                                                                                                 /Ks. M.M./ 

WARTO WIEDZIEĆ, ŻE…  
Nie ma takiego miejsca, gdzie nie byłoby Szatana… W świecie, w którym coraz      
bardziej zaciera się granica między dobrem a złem, potrzebujemy jasnego                   
i jednoznacznego rozróżniania między rzeczywistym działaniem Szatana a naszymi 
lękami… Na różnorodne wątpliwości oraz na wiele innych pytań - odpowiada         
najsłynniejszy egzorcysta świata - Ks. Gabriel Amorth - w książce „Spotkałem Szatana”.  


