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Serce   Sercu 

Biuletyn informacyjny Parafii  

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach  

IV NIEDZIELA ADWENTU 
 

NR 459    18. XII. 2022 r.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
NIEDZIELA - 18 grudnia 2022 r. 

 

 1. W czwartek Noc Konfesjonałów od godz. 20.00 do 23.00. Podczas spowiedzi bę-
dzie możliwość Adoracji Najświętszego Sakramentu i co pół godziny możliwość przystą-
pienia do Komunii Świętej.  

2. 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. 

 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.  
 3. W sobotę Wigilia Narodzenia Pańskiego. Zachęcamy do pielęgnowania tradycji     
i zwyczajów wigilijnych oraz zachowania tradycyjnego postu w tym dniu.  
 W Wigilię Msze Święte o godz. 7.00 (ostatnie Roraty) i 12.00. W tym dniu Mszy 
Świętych o godz. 15.30, 18.00 nie będzie.  
 Pasterka w naszym kościele o godz. 24.00. Przed Pasterką wspólne kolędowanie. 
Część ofiar z Pasterki przeznaczona będzie na wsparcie Funduszu Obrony Życia        
w parafii, część na Duszpasterstwo Rodzin. 
 4. W Niedzielę Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msze Święte w porządku niedzielnym.      
 5. Także w ostatnich dniach Adwentu zapraszamy na Msze Święte Roratnie 
codziennie o godz. 7.00, 15.30. Dzieci przychodzą z lampionami.  
 6. Opłatki na stół wigilijny dostępne są u Pana Kościelnego oraz w kancelarii.        
Zachęcamy, aby zatroszczyć się o swoich sąsiadów, znajomych, aby nikomu nie     
zabrakło tego znaku pojednania i przebaczenia. Ofiary za opłatki w całości przeznaczone 
są na dokończenie prac przy organach.  
 7. 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 
 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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 Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego, Maryi,        

z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą      

Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał 

narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie. 

Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: «Józefie, synu 

Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego 

jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem 

zbawi swój lud od jego grzechów». A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo 

Pańskie powiedziane przez Proroka: «Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu 

nadadzą imię Emmanuel», to znaczy Bóg z nami. 

Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił Anioł Pański: wziął swoją 

Małżonkę do siebie. 
OTO   SŁOWO   PAŃSKIE 

PRZESŁANIE   EWANGELICZNE   

 
 
 

Bóg się rodzi !!!  

Czy jesteśmy gotowi na Jego przyjęcie? 

Ks. Proboszcz Ku przestrodze…  
 

 

Maleńka Miłość przyszła na świat - by się pojednał z bratem brat... 

ZAPAMIĘTAJ…!…NIE ZAPOMNIJ…! 
* Dni powszednie od dnia 17 do 24 grudnia włącznie są przeznaczone na         
bezpośrednie przygotowanie do uroczystości Narodzenia Pańskiego. 
* Religijny obchód Wigilii Narodzenia Pańskiego - Wieczerza Wigilijna w rodzinie - 
jest kontynuacją  tradycji i zwyczajów wigilijnych, jak też zachowania postu w Wigilię. 
* Okres Narodzenia Pańskiego zaczyna się od I Nieszporów Narodzenia Pańskiego     
i trwa do niedzieli po Objawieniu, czyli do niedzieli po 6 stycznia włącznie. 
* „Pasterka” - jest Mszą św. o północy. Według tradycji w parafiach, wprowadza 
się także przed „Pasterką” - wspólne kolędowanie.  
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MYŚLI  WIERSZEM  PISANE…  
 

Już choinka ustrojona, już światełka świecą.                                                                                                                          
Już przybyli pastuszkowie, już Anioły lecą.                                                                                                                                    
Wreszcie Gwiazda zaświeciła, a gwiazdki migocą,                                                                                                                                     
Wieść do wszystkich idzie miła: Bóg się zrodzi nocą.                                                                                                                               
Ano wszyscy się zebrali, wieczerzać wszak będą,                                                                                                                        
Są już wszyscy duzi, mali, Boga czczą kolędą…                                      /K.B/ 

POMÓDLMY SIĘ WSPÓLNIE… słowami św. Jana Pawła II…                                                                                                                   
Pani Jasnogórska i Matko mojego narodu!                                                                                                                              
W ten Święty Wieczór Wigilijny bądź z wszystkimi.                                                                                                                  
Bądź z każdą polską rodziną.                                                                                                                                     
Bądź obecna przy tych, którzy wigilii mieć nie będą                                                                                                                            
oddzieleni od swoich rodzin, którzy są w odosobnieniu w więzieniu.                                                                                                   
Wyproś moc owocowania dobrem wszystkim życzeniom,                                                                                                          
jakie będą składane... 

                                 Zaiste Słowo Ciałem się stało i zamieszkało między nami…  

Z  NAUCZANIA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEGO…    
Bp Jerzy Mazur, Biskup Ełcki, w Liście Pasterskim na Adwent’2022 naucza…  
Najważniejszym prawem Kościoła jest prawo miłości, a zachowywanie przykazań 
Dekalogu jest niezbędne do zbawienia. Chrystus do tego stopnia kocha Kościół, że 
nie waha się utożsamiać z Kościołem. Pod Damaszkiem zmartwychwstały Chrystus 
objawiając się Szawłowi prześladującemu chrześcijan, zapytał: „Szawle, Szawle, 
dlaczego Mnie prześladujesz?” (Dz9, 4). Nie zapytał: „Dlaczego prześladujesz moich 
wyznawców? Dlaczego prześladujesz mój Kościół?”, ale zapytał: „Dlaczego Mnie 
prześladujesz?”.   
Misja Kościoła zawiera się w zbawieniu rodzaju ludzkiego. Przeznaczeniem i każdego      
z nas, i całego Kościoła, jest życie wieczne. Z zamysłu Chrystusowego Kościół to 
wielki dar Boga dla grzeszników, ponieważ pomaga im powstawać z grzechów       
poprzez trud pokuty i czerpanie z Bożej łaski. Nawet największe grzechy duchowieństwa 
i wiernych świeckich nie przekreślają świętości Kościoła. Dlatego też istniejący 
grzech w Kościele nie powinien nas zrażać do Kościoła, ale jeszcze bardziej mobilizować, 
aby prowadzić głębsze życie duchowe. Każdy człowiek jest wezwany, by „nawrócić 
się i uwierzyć” w miłosierną miłość Boga. 

… nadal… Adwentowe Zamyślenia…  
Chociaż to jeszcze przedświt, chociaż jeszcze ciemno                                                                                                    
Świeć betlejemska gwiazdo ponade mną                                                                                                                
Cośmy żyli w ciemności, trudno wyjść nam z ciemna                                                                                                      
Ale ty nie opuszczaj nas, gwiazdo promienna…  
Ty nam drogę w ciemności blaskiem przeorywaj                                                                                                                
I choć my spoczywamy, ty nam nie spoczywaj                                                                                         
Ogrzewaj nas na mrozie w upałach ochładzaj                                                                                                                            
Choć zdradzą przyjaciele, to ty nas nie zdradzaj                                                                                                                 
Choć nas wszyscy przeklęli, to ty nas ukochaj                                                                                                                                             
I pomóż nam tej drogi podejść jeszcze trocha                                                                                                    
Bądź przy nas w tej ostatniej okropnej godzinie                                                                                                                                                              
Kiedy będziemy wołać betlejemskie imię   
Chociaż się spóźniliśmy, choć już dawno ciemno                                                                                                             
Ale ty nie opuszczaj nas, gwiazdo promienna                                                                                                            
Pozostań z nami wierniejsza niż matka                                                                                                                                  
Oświecaj drogę naszą do ostatka…  
                                                               /„W ciepłym wnętrzu kolędy…” - Ernest Bryll/ 

 Z SERCA  DO SERCA… już… WIGILIJNE ZAMYŚLENIA…  
W pewnym suwalskim człowieku                                                                                                                     
NARODZIŁ SIĘ CHRYSTUS…                                                                                                                                      
Ale ów człowiek nie słyszał                                                                                                                                        
Anielskich harf,                                                                                                                                                                        
Ani śpiewu pasterzy,                                                                                                                                                     
Ani nie przyniósł Chrystusowi w darze                                                                                                                  
Złota i mirry                                                                                                                                                                              
Na podobieństwo trzech Mędrców.                                                                                                                                                
Nie miał złota i mirry.                                                                                                                                                             
Ani nie uważał się za mędrca...                                                                                                                       
Ofiarował Mu natomiast                                                                                                                                          
swoją samotność,                                                                                                                                                 
swoje cierpienia,                                                                                                                                                     
swoje grzechy,                                                                                                                                                                    
swoją biedę,                                                                                                                                                         
swoje upadki...                                                                                                                                                           
Po prostu wszystko co posiadał. 
Powiedział :                                                                                                                                                                    
- Ty zawsze czekasz na człowieka, Panie -                                                                                                               
Upodobałeś sobie mnie,                                                                                                                                      
Chociaż nie wiem dlaczego...?!                                                                                                                                    
Tak NARODZIŁ SIĘ CHRYSTUS                                                                                                                                                
w pewnym suwalskim człowieku…                                                /K.B./ 

REFLEKSJE… ZAMYŚLENIA… WNIOSKI…  
Wigilia. Jeszcze dużo zamieszania i ostatnich prac, przeciągających się do popołu-
dnia. Gorączkowy ruch na ulicach. Ale gdy zacznie się ściemniać, pustoszeje miasto, 
tylko jacyś ostatni przechodnie przemykają ulicami… Są domy na święta za ciasne… 
Dzieci przyjechały do rodziców. „Dzieci”. Trudno już nawet tak powiedzieć, tacy       
wyrośnięci, zmężniali. Ubrani odświętnie gromadzą się wokół stołu, dowcipami        
pokrywają rosnące wzruszenie. Na stole, na obrusie, pod którym siano - opłatek. Za 
chwilę dwie dłonie spotykają się. Pretensje rodziców, żale dzieci odchodzą w mrok, 
milkną… Przebaczenie. Darowanie… Są domy w święta za wielkie… Cztery czyste 
ściany, schludnie urządzony pokój… Przy stole zasłanym obrusem jeden człowiek… 
Matka staruszka, o której dzieci w świecie trochę zapomniały… Na obrusie  leży    
opłatek. Za chwilę trzeba będzie go wziąć i podzielić się nim… Z nimi wszystkimi, 
nieobecnymi, z którymi kiedyś szło się przez życie. To za chwilę, najpierw modlitwa: 
tak jak dawniej, tak jak w domu rodzinnym. Odchodzi ból, żal, poczucie krzywdy - 
rodzi się przebaczenie.  
                                                            …BÓG SIĘ RODZI…                         /Ks. M.M./ 


