
1 4 

Serce   Sercu 

Biuletyn informacyjny Parafii  
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OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
NIEDZIELA - 4 grudnia 2022 r.  

 

 1. Dzisiaj Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie. Dzisiejsze ofiary do puszek 
przeznaczone są na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.  

 Dziś również można złożyć ofiarę do puszki na leczenie i rehabilitację Pawła    
Dydzińskiego lub przekazać darowiznę na konto Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej     
51 9367 0007 0010 0017 3762 0001 tytułem: na leczenie, rehabilitację i pomoc Paweł 
Dydziński. Zachęcamy również do przekazania 1% podatku w zeznaniu PIT nr KRS 
0000226036 
 2. W Adwencie zapraszamy na Msze Święte Roratnie codziennie o godz. 7.00, 
15.30. Dzieci przychodzą z lampionami.  
 3. We wtorek Wspomnienie św. Mikołaja - tzw. Mikołajki, imieniny obchodzi              
ks. Proboszcz - otoczmy Go serdeczną i życzliwą modlitwą.  

 Nabożeństwo do św. Józefa przed Mszą Świętą o godz. 17.30. 
 4.  W środę Wspomnienie św.  Ambrożego. 

 W I środę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 18.00, w sali na plebanii spotkanie 
Rycerzy Kolumba 

 Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy przed Mszą Świętą o godz. 17.30. 
 5. W czwartek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. W tym dniu skorzystajmy      
z Godziny Łaski od 12.00 do 13.00. Taca zebrana w tym dniu przeznaczona jest na 
Fundusz zapomogowy dla parafii w potrzebie. 

 W czwartek po Mszy Świętej o godz. 15.30, zapraszamy na różaniec w intencji 
kapłanów posługujących w naszej parafii, kleryków ełckiego seminarium oraz              
o powołania do służby w Kościele. 
  6. Jak w każdy drugi piątek miesiąca, Msza Święta o godz. 18.00 (intencje    
zbierane przede Mszą Świętą). O godz. 19.00 Droga Krzyżowa Uzdrowienia, następnie       
adoracja Krzyża - Monstrancji - do godz. 22.00. 
 7. Rozprowadzane są opłatki wigilijne - osoby roznoszące opłatki posiadają stosowne 
upoważnienia proboszcza. Ofiary za opłatki w całości przeznaczone są na dokończenie 
prac przy organach. Opłatki można otrzymać również w kancelarii lub zakrystii. 
 8. Do nabycia są świece Caritas w cenie 20 zł. Uzyskane fundusze przeznaczone  
będą na Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. 
 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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W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: 
«Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». Do niego to odnosi się słowo 
proroka Izajasza, gdy mówi: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, 
dla Niego prostujcie ścieżki!» 
Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a jego 
pokarmem były szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz 
cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece    
Jordan, wyznając swoje grzechy. A gdy widział, że przychodziło do chrztu wielu     
spośród faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: 
«Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem?       
Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: 
„Abrahama mamy za ojca”, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg         
wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożona do korzenia drzew. Każde 
więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje wycięte i wrzucone w ogień. 
Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest 
ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem 
Świętym i ogniem. Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do 
spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym». 

OTO   SŁOWO   PAŃSKIE 

PRZESŁANIE   EWANGELICZNE   

Święty Jan Chrzciciel uczy nas dzisiaj,  

 że nie wolno nam  

zmarnować kolejnego Adwentu! 

Ks. Proboszcz 

                    …ŻYCZENIA… ŻYCZENIA… ŻYCZENIA…  
Czcigodny NASZ  Solenizancie, KOCHANY Ks. Proboszczu…                                                                 

W tym wyjątkowo pięknym Dniu, kiedy nie tylko dzieci radują się wspomnieniem Świętego 
Mikołaja - dane jest i nam cieszyć się Uroczystym Dniem Imienin, naszego Księdza      
Proboszcza Jaremy. Jest to dla nas Dzień szczególny, gdyż możemy po prostu dać    

świadectwo swego przywiązania i wielkiej wdzięczności Księdzu Solenizantowi. Oczywiście 
przekazujemy szczere Ż Y C Z E N I A, które niech dotrą wprost z naszych serc, do Twego 
kapłańskiego serca...  Niech Pan Jezus zawsze Cię prowadzi, umacnia w zdrowiu        
i zachowuje w świętym kapłańskim posługiwaniu pośród nas. Ufamy, że Twoje, 

Księże Proboszczu, oddane życie Panu Bogu i ludziom - będzie obfitowało               
w dobre, trwałe i obfite owoce na chwałą Bożą, a Maryja, Matka Kapłanów i Matka 

Pięknej Miłości - niech  będzie nadal i zawsze Twoją Nieustającą Pomocą. 
                                                                                           w imieniu parafian - „Redakcja” 
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MYŚLI  WIERSZEM  PISANE…  

Chrzest swój oglądam na zdjęciach                                                                                                                                                  
w rodzinnym albumie                                                                                                                                                       
kawałek świecy pierwszokomunijnej                                                                                                                                  
leży jeszcze w szufladzie                                                                                                                                                        
Nowy Testament z dedykacją animatora                                                                                                                      
przypomina Sakrament Bierzmowania  
na przyjęciu weselnym                                                                                                                                                 
wprawdzie nie zabrakło wina                                                                                                                                                        
ale wydaje mi się że w moich stągwiach życia                                                                                                                    
wciąż woda a nie wino                                                                                                                                                 
często - zdecydowanie za często                                                                                                                                         
wiara sobie życie sobie                                                                                                                                                               
przestaję żyć jak wierzę                                                                                                                                                                                     
a zaczynam wierzyć jak żyję                                         /Zenon Faszyński/ 

…już…Adwentowe Zamyślenia…  
Pewien mędrzec chiński przychodził często nad wielką rzekę i godzinami medytował…         
- Dlaczego to robisz? - zapytano go. Mędrzec nie odrywając oczu od płynącej wody, 
odpowiedział z namaszczeniem: - Wodę można porównać do bardzo a bardzo dobrego 
człowieka. Gdziekolwiek przychodzi jest szczodra i wspaniałomyślna. Wszędzie, 
gdzie się zjawia, niesie życie…  
 Żebym był ścieżką jak życie drobną                                                                                                                                                                                                             

schyloną jak kłosy                                                                                                                                                 
Przez którą przebiegł Jezus                                                                                                                     
nieśmiały i bosy...          (ks. Jan Twardowski) 

 Historia życia każdego jednego człowieka  jest bajką spisaną przez Bożą rękę… 
                    (H.Ch. Andersen) 

 Dzieci są mostem do nieba… (przysł. perskie) 
                                                                              /„Przypiski” - Kazimierz Wójtowicz/ 

 POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…             
Oddychaj we mnie, Duchu Święty,                                                                                                                                                  
abym myślał święcie…                                                                                                                                              
Prowadź mnie, Duchu Święty,                                                                                                                                                 
abym działał święcie…                                                                                                                                                 
Pociągaj mnie, Duchu Święty,                                                                                                                                                  
abym miłował to, co święte…                                                                                                                                                      
Umacniaj mnie, Duchu Święty,                                                                                                                                                    
abym strzegł tego, co święte…                                                                                                                                    
Strzeż mnie, Duchu Święty,                                                                                                                                                       
abym nigdy tych rzeczy nie utracił… Amen.                          /św. Augustyn/ 

Z  NAUCZANIA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO…                                                                                                                                  
Bp Jerzy Mazur, Biskup Ełcki, w Liście Pasterskim na Adwent’2022 tak naucza…  

WIERZĘ W KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY…  
 W świętym czasie adwentowego „podwójnego” przygotowania na przyjście           
Zbawiciela - trzeba nam zgłębiać coraz bardziej Tajemnicę Kościoła Świętego.       
Dlatego będziemy z wiarą podejmować treści zawarte w Liście Pasterskim Biskupa 
Ełckiego, aby nasze serca i umysły były przeniknięte prawdą o naszej obecności        
w Świętym Chrystusowym Kościele i naszej odpowiedzialności za tych, którzy są, 
którzy przyjdą, ale też tych, którzy wyrzekają się  Kościoła, a więc Chrystusa…                                                                                                                                                              
I. Wszyscy jesteśmy Kościołem. 
W tym roku duszpasterskim winniśmy bardziej zgłębić tajemnicę Kościoła, jego początki, 
założenie i posłannictwo. Niech kapłani w czasie homilii i spotkań ten temat rozwijają 
i przybliżają swoim wiernym. A katecheci na lekcjach religii pomagają dzieciom            
i młodzieży zrozumieć, czym jest Kościół, w który mamy wierzyć i któremu mamy 
wierzyć. Wiernych zachęcam do uczestniczenia w Eucharystii, brania do rąk Pisma 
Świętego, Katechizmu Kościoła Katolickiego, czasopism religijnych i zagłębiania się 
w tajemnice Kościoła. 
Katechizm Kościoła Katolickiego uczy nas, że wszyscy jesteśmy Kościołem. Kościół 
prowadzi do Boga, który na nas czeka. Powstawanie Kościoła jest długotrwałym     
procesem, w którym uczestniczyły wszystkie Osoby Boskie. Kościół powstał z woli 
Boga Ojca, który chciał, by ludzie osiągnęli zbawienie nie pojedynczo, lecz we wspólnocie. 
Kościół „swój początek bierze wedle planu Ojca z posłania Syna i z posłania Ducha 
Świętego” (DM2). Ten plan zbawienia rodzaju ludzkiego wypływa z miłości Boga Ojca. Aby 
wypełnić wolę Ojca, posłany przez Niego z miłości do nas Syn Boży, Jezus Chrystus, 
zapoczątkował swój Kościół, głosząc radosną nowinę o zbawieniu i obwieszczając 
Królestwo Boże, bo jak sam powiedział: „Na to zostałem posłany” (Łk 4, 43). Chrystus    
zapoczątkował Królestwo niebieskie na ziemi. Początkiem Królestwa jest „mała 
trzódka” tych, których Jezus zgromadził wokół siebie – uczniów i spośród nich wybrał 
dwunastu Apostołów. Kluczowym wydarzeniem w procesie powstawania Kościoła 
było ofiarowanie życia na krzyżu, uprzedzone w ustanowieniu Eucharystii. Określił to 
św. Ambroży w następujący sposób: „Kościół narodził się z przebitego serca        
Chrystusa, który umarł na krzyżu”.   cdn. 

ZAPAMIĘTAJ…!…NIE ZAPOMNIJ…! 
Nie sposób pominąć roratniego rozmodlenia tylu wiernych, którzy wraz z Maryją śpieszą 
pośród ciemności poranka, czy popołudniowego zmierzchu, aby wymodlić ową „Rosę 
z Nieba”… Nie sposób pominąć tego czasu, kiedy to wiara w nadejście Nadziei -        
w Osobie Chrystusa - zaowocuje Miłością ,objawioną przez Aniołów, w radosnym 
Bożonarodzeniowym hymnie uwielbienia:  
„Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie...”                                                                                                    
Nie sposób…, a jednak… 
ile jeszcze nie wydeptanych adwentowych ścieżek… 
ile jeszcze nie wymodlonych tęsknot..., 
ile jeszcze nie wykorzystanych pragnień… 
Minął dopiero, a może już…(!)… tydzień Adwentu… …jeszcze masz czas…!!!... 
Jeszcze będą Adwentowe Rekolekcje…!!!      /K.B./ 

REFLEKSJE…ZAMYŚLENIA…WNIOSKI…  
Wyglądanie przez okno, nerwowe spoglądanie na zegarek, niecierpliwe kroki po pokoju...                                       
Albo tęsknota: czekamy na coś… 
Są rozmaite czekania - te wyraźne, niecierpliwe i głęboko ukryte, ale nie mniej ciężkie.                                             
Życie ludzki składa się z czekań...               
Spośród różnych czekań jest jedno czekanie najważniejsze, wspólne wszystkim -                                                   
czekanie na Boga…                                                                              /Ks. M.M./ 


