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Serce   Sercu 

Biuletyn informacyjny Parafii  

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach  

III NIEDZIELA ADWENTU 
 

NR 458    11. XII. 2022 r.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  

NIEDZIELA - 11 grudnia 2022 r. 
 

 1. We wtorek Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy. 

W tym dniu również Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego (1981) - Msza Święta za 

Ojczyznę w naszej parafii o godz. 18.00.  

 We wtorek spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej o godz. 19.00 

 2. W środę Wspomnienie św. Jana od Krzyża.  

 3. 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. 

 W czwartek o godz. 19.00 spotkanie z kandydatami do Bierzmowania. 

4. W piątek rozpoczynają się w naszej parafii Rekolekcje adwentowe i zakończą się 

18 grudnia (niedziela) - nauki rekolekcyjne głosić będzie ks. Prof. dr hab. Zdzisław Żywica. 

 W piątek po Mszy Świętej o godz. 15.30 zapraszamy na spotkanie Matek          

w Modlitwie - sala na plebanii.  

 5. W Adwencie zapraszamy na Msze Święte Roratnie codziennie o godz. 7.00, 

15.30. Dzieci przychodzą z lampionami.  

 6. Rozprowadzane są opłatki wigilijne - osoby roznoszące opłatki posiadają stosowne 

upoważnienia ks. Proboszcza. Ofiary za opłatki w całości przeznaczone są na dokończenie 

prac przy organach. Opłatki można nabyć również w kancelarii lub zakrystii. 

 7. Do nabycia są świece Caritas w cenie 20 zł. Uzyskane fundusze przeznaczone  

będą na Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. 

 8. Prezydent Miasta Suwałk, Pan Czesław Renkiewicz serdecznie zaprasza 

wszystkich Parafian i Gości na tradycyjną Wigilię Miejską. Wspólne kolędowanie 

oraz dzielenie się opłatkiem rozpocznie się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach,     

ul. Wojska Polskiego 2, w dniu 18 grudnia (niedziela) o godz. 14.00. Na najmłodszych 

będzie czekał św. Mikołaj z drobnymi upominkami. 

 9. Zachęcamy do wsparcia leczenia i rehabilitacji Pawła Dydzińskiego przekazując 

darowiznę na konto Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej 51 9367 0007 0010 0017 3762 

0001 tytułem: na leczenie, rehabilitację i pomoc Paweł Dydziński lub 1% podatku            

w zeznaniu PIT nr KRS 0000226036 

 10.Kancelaria parafialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 16.30 - 17.30. 

 11. 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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 Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów                  
z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego mamy           
oczekiwać?» Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie        
i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają 
oczyszczeni, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię.         
A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we Mnie». 
 Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: «Co wyszliście      
obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? 
Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy      
miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam 
wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: „Oto Ja posyłam 
mego wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę”. Zaprawdę, powiadam wam: 
Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela. Lecz       
najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż on». 

OTO   SŁOWO   PAŃSKIE 

PRZESŁANIE   EWANGELICZNE   

 

REKOLEKCJE ADWENTOWE 

- to kolejna możliwość 

przygotowania się na prawdziwe 

BOŻE NARODZENIE…    

Ks. Proboszcz 
Ku przestrodze…  

 

 

Człowiek nie jest nigdy tak szczęśliwy ani tak nieszczęśliwy jak mu się wydaje... 
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MYŚLI  WIERSZEM  PISANE…  

Idę                                                                                                                                                                            
z wiarą na ramieniu                                                                                                                                             
potykając się o siebie                                                                                                                                                                                              
na adwentowych pagórkach                                                                                                                             
niepewności...                                                                                                                                                           
Idę                                                                                                                                                                                                                  
niejako po omacku                                                                                                                                              
szukając choćby odblasku                                                                                                                                       
Gwiazdy Nadziei                                                                                                                                                    
która doprowadzi do Groty Miłości...                                                                                                                         
Idę                                                                                                                                                                                  
aby usłyszeć                                                                                                                                                                                                                    
Janowe wołanie                                                                                                                                                                   
na pustyni mego serca                                                                                                                                            
-wołanie o Rosę Zbawienia...                                                                                                                                       
Idę                                                                                                                                                                                  
do Pana mego                                                                                                                                                                                                              
aby Go przyjąć                                                                                                                                                                                     
w moim ubogim                                                                                                                                                   
Betlejemie…                                               /K.B./ 

POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE…             
w intencji zabieganych, rozproszonych, utrudzonych..., którzy też czekają na 
Miłość…  
Panie wyczekiwany od początku początków                                                                                                            
Przybądź! Nie zwlekaj!                                                                                                                                                          
Nie dozwól bym czekał na Ciebie                                                                                                                                                                           
oślepiony błyskotkami współczesnego świata...                                                                                                                                    
Nie dozwól bym dał się wplątać                                                                                                                                                  
w nachalne oferty tanich choć wytrawnych potraw...                                                                                                                    
Nie dozwól bym dał się omamić                                                                                                                             
półświatłami przebarwionych chociaż sztucznych oświetleń... 
Przybądź! Nie zwlekaj!                                                                                                                                                  
Przybądź już teraz                                                                                                                                                                                  
w czasie roratnich przebłysków Nadziei                                                                                                                               
Przybądź i zejdź wprost do mego serca                                                                                                                           
po cichu i bezszelestnie                                                                                                                                                             
w Drobinie Chleba...                                                                                                                                                                            
Przybądź!                                                                                                                                                                                      
I pozostań w Komunii ze wszystkimi…                                                             /K.B./ 

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

WIERZĘ W KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY…  
Ewangelie nie pozostawiają wątpliwości, że Kościół został założony przez Jezusa 
Chrystusa. Potrzeba jednak więcej wiary w Kościół ponieważ jest to rzeczywistość 
bardziej Boska niż ludzka i ma swoje źródło w Bogu… Chrystus zakładając Kościół, 
wyznaczył mu cel, którym jest zbawienie wszystkich ludzi. Kościół naucza jednak, że 
jeśli osiągają oni zbawienie, to nie poza Chrystusem, lecz dzięki Niemu; i nie poza 
Kościołem, lecz przez niego. Prawda o Kościele została nam objawiona przez Boga, 
ale by ją przyjąć, potrzebujemy światła wiary. Wierzyć w Kościół, oznacza wierzyć     
w obecność i działanie Boga w Kościele. Wierzyć w Kościół, oznacza przyjęcie     
prawdy, że jego Głową jest Jezus Chrystus, jego konstytucją jest Ewangelia, a Duch 
Święty stale go prowadzi i jest gwarancją jego nieomylności w wierze. Bez Jezusa 
Kościół nie może istnieć. To Jezus jest fundamentem Kościoła i nasza wiara              
w Kościół jest zbudowana na samym Chrystusie. 

… nadal… Adwentowe Zamyślenia…  
Nocy surowa                                                                                                                                                                                             
Zła Adwentowa                                                                                                                                                                   
Gdzie ogień krzepnie w kamień                                                                                                                                                  
Ty-najgroźniejsza                                                                                                                                                                       
Ty- najmroźniejsza                                                                                                                                                        
Grzechu naszego znamię... 
Czego czekamy... czego wołamy... w najtajemnieszej ciemności...                                                                              
Ognia żywego... Obiecanego... Prosimy z głębokości... 
Niech się zapali... Mrozy obali… Słowo jak gwiazdy zorza...                                                                                               
Niech nad zawieją... Z nową Nadzieją... Buchnie kolędy pożar... 
                                                               /„W ciepłym wnętrzu kolędy...” - Ernest Bryll / 

Z SERCA  DO SERCA… 
Adwentowy czas rozjaśniony  bielą śniegu przypomina wyraźnie o bliskości Świąt. 
Zresztą - jak zwykle - świąteczne barwy „krzyczą” ze sklepowych witryn i przyciągają 
przechodniów do przedświątecznych zakupów… I chociaż wojna nadal przeraża, to 
staramy się nie zapominać, że życie „toczy się” dalej. Na szczęście w naszych polskich 
sercach jest dużo miejsca także dla ukraińskich ludzi, którzy pośrednio, czy też      
bezpośrednio potrzebują pomocy...  
Czas Adwentu trwa… trwają codzienne Roraty… przybliżają się nasze parafialne    
Adwentowe Rekolekcje… zbliża się także Noc Konfesjonałów… To są możliwości, 
które mamy w zasięgu serca i umysłu… Obyśmy nie przeoczyli tej naszej adwentowej 
ścieżki, która jest naszą osobistą szansą w tegorocznym Adwencie… Szansą… 
prawdziwego Bożego Narodzenia w nas...!                                              /K.B./ 

 SMS… od Św. Siostry Faustyny…  
 

 ...Dusza pokorna nie dowierza sama sobie, ale ufność swoją w Bogu pokłada... 

 Bóg broni duszy pokornej i sam się wtajemnicza w sprawy jej, a wtenczas       

dusza pozostaje  w największym szczęściu, jakiego nikt pojąć nie może... 

 O niepojęta dobroci, Bóg pierwszy się zniża do grzesznika... 


