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Serce   Sercu 

Biuletyn informacyjny Parafii  

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach  

NIEDZIELA 
 UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO 

NR 460    25. XII. 2022 r.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  

NIEDZIELA - 25 grudnia 2022 r.  

 1. Dzisiaj Uroczystość Narodzenia Pańskiego.  

 2. W poniedziałek Święto św. Szczepana, Pierwszego Męczennika. Taca z tego 

dnia przeznaczona będzie na Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku.  

 3. We wtorek Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty. 

4. W środę Święto Świętych Młodzianków Męczenników - dzień modlitw               

w intencji niemowląt i dzieci nienarodzonych.  

5. 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. W piątek Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Z racji Oktawy      

Bożego Narodzenia post nie obowiązuje. 

 7. W sobotę 31 grudnia, ostatni dzień starego roku, Nabożeństwo Dziękczynno -

Przebłagalne po Mszy Świętej o godz. 18.00.  

 8. 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 

 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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Ewangelia  
według świętego Jana 

J 
1 

1-5 

9-14 

 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. ono było na 

początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, z tego, 

co się stało. 

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci           

i ciemność jej nie ogarnęła. 

Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat             

przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie       

poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, 

którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię 

Jego – którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. 

A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę,       

chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. 

OTO   SŁOWO   PAŃSKIE 

PRZESŁANIE   EWANGELICZNE   

 
 

NIECH BOŻE SŁOWO 

STANIE SIĘ CIAŁEM 
W KAŻDYM Z NAS…  

Ks. Proboszcz 

… ŻYCZENIA… ŻYCZENIA… ŻYCZENIA…  
 

     Na ten CZAS ...Boga i Człowieka..., gdy Boże Słowo zamieszkało pośród nas                                                                                               
 

                                         Ż Y C Z M Y   S O B I E  nawzajem…, 
 

aby nasza WDZIĘCZNOŚĆ - Bogu i ludziom - rozświetlała człowiecze drogi, niczym 

Betlejemska Gwiazda i doprowadziła nas do tych, których kochamy, i do tych,        

których kochamy stale za mało i ciągle za późno... 

Niech Miłość Miłosierna nadal przynagla nas..., abyśmy docierali zawsze do Betlejem, 

do Domu Chleba i stawali się dla każdego Darem...                                                                                                                                    

Bądźmy ufni... jak Maryja                                                                                                                                                                         

Otwarci… jak Józef                                                                                                                                                                          

Zaciekawieni i entuzjastyczni… jak Pasterze                                                                                                                  

Poszukujący i refleksyjni… jak Mędrcy…                                                                                                                                         

Bądźmy gotowi na… PRAWDZIWE BOŻE NARODZENIE…  

                                                                                                        
                                                          Redakcja 
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MYŚLI  WIERSZEM  PISANE…  
 

Ptaki niby dzwoneczki cieszą się kolędą -                                                                                                                    
Chrystus nam się narodził i nowe dni będą.                                                                                                                          
Do stajni betlejemskiej aż od brzegów Wisły                                                                                                                                     
Z ptakami smukłe sarny dziwować się przyszły.                                                                                                                               
Wiewiórka zęby szczerzy i w niebo się patrzy,                                                                                                                                    
Jak dwa gołębie płyną na błękitnej tarczy.                                                                                                                                       
I kwiaty, choć to zima, czas mroźny i cichy,                                                                                                                        
Niosą mirrę, kadzidło i złote kielichy.                                                                                                                                           
I prawie przyfrunęły z krajów cudzoziemskich,                                                                                                                        
By swe pióra przyrównać do skrzydeł anielskich. 
A mały Chrystus smutny w drzwi patrzy i czeka,                                                                                                                             
By pośród witających zobaczyć człowieka…  
                                                                               /„Pasterka” - Jerzy Liebert/ 

PODZIELMY SIĘ… „Kromką Chleba”…  
 Słowo Przedwieczne przyszło na świat płacząc i kwiląc, bo to jest najlepszy 

sposób „propagandy” Boga na świecie - któż oprze się dziecku? 

 Może Bóg przyjść do stajni, czyż nie może przyjść do duszy mojej, choćby nie 
różniła się niczym od… stajni? 

 Jak zdrowo odszukać stare fotografie, przypatrzeć się im spokojnie i powrócić 
czasami do naszego „Betlejem” 

                                                                            /Bł. Ks. Stefan kard. Wyszyński/ 

Ku przestrodze…  
 

 

Nic tak nie dręczy człowieczego serca, jak dopuszczona wobec Boga nieufność...  

 Z SERCA  DO SERCA…  
Wieczerza Wigilijna, Święta Wieczerza wzruszeń, spotkań, łez wymykających się 

niepostrzeżenie, a także powrotu do ciepłego wnętrza kolędy sprzed lat, kiedy to  nie 

było pustych miejsc, na których zasiadali najbliżsi… Wieczerza Wigilijna… Cicha 

Święta Noc… Pasterka.. To nie żadna magia!... To Najświętsza Prawda: Rodzi się 

Bóg - Człowiek i przychodzi do ciebie..., do mnie.., do każdego… Bóg przychodzi do 

nas, aby zamieszkać pośród nas, w naszym Betlejem Polskim... SŁOWO CIAŁEM się 

staje… „Cząstka Chleba - mówi św. Jan Paweł II - rzeczywistsza niż Wszechświat.          

Wygnanie Boga”. Nie da się myśleć o Bożym Narodzeniu inaczej, jak o tej przedziwnej    

Tajemnicy Narodzin  Bożego Miłosierdzia. To wtedy wszystko się zaczęło… I czystość      

w dziewiczym „Fiat”, Maryi..., i ubóstwo, któremu wystarczy  siano w żłobie..., i tak 

ważne posłuszeństwo, które wyrosło już  od żłóbka aż do Miłości w kształcie         

Krzyża… Dlatego w tę Cichą, Świętą Noc… gdy uklękniemy przed Prawdą, która 

JEST MIŁOSIERNĄ MIŁOŚCIA, gdy oddamy hołd z pokorą mędrców, a mądrość    

pasterzy rzuci nas na kolana wdzięczności - niech się nasze serca rozszerzą do      

bezgranic  miłości i niech prawdziwie przyjmą Nowonarodzonego! A wtedy Miłosierna 

Miłość rozgości się i zadomowi w naszym sercu, w naszym Betlejemie…                   

                         /K.B./ 

 REFLEKSJE… ZAMYŚLENIA… WNIOSKI…  
Nie wystarczą życzenia wszystkiego najlepszego, wszelkiej pomyślności, aby rodzicom się 

dobrze chowały dzieci i aby dzieci miały bogatych rodziców...  

Nie wystarczy stół wigilijny z siankiem i białym obrusem, ani łamanie się opłatkiem...                                                                     

Nie wystarczy nawet choinka i kolędy…  

Nieustannie drąży nas przeświadczenie, że to jeszcze nie to, że to wszystko symbolizuje 

tylko jakąś rzeczywistość, która jest tak realna jak opłatek łamany w Wigilię..., ale       

z drugiej strony nieuchwytna jak wspomnienie...  

Powstaje niepokój, że może przejść obok nas, że staniemy się ubożsi nie zetknąwszy się 

z nią… Chyba, że wmawiać będziemy sobie i innym, że nie ma żadnej Tajemnicy,        

a jedyną rzeczywistością są właśnie zabawki na choince, ten  kawałek ryby, ten strój 

świąteczny… Chyba, że wmawiać będziemy sobie, że…                

                           /Ks. M.M./ 

POMÓDLMY  SIĘ WSPÓLNIE…  
„Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą…”                                                                                                                                                             
Pobłogosław i nas pogubionych                                                                                                                                                                 

pośród krętych i dookolnych ścieżek ,                                                                                                                                        

nas, którzy poszukujemy Gwiazdy Betlejemskiej,                                                                                                                                         

a  pędzimy za świecidełkami bylejakości tego świata... 

Pobłogosław i tym, którzy dzień po dniu z lękiem w sercu                                                                                                                    

wyglądają zbawczej Gwiazdy Nadziei na Pokój,                                                                                                                                              

a wciąż słyszą  wycie złowrogich i śmiercionośnych syren. 

Pobłogosław wszystkim, którzy się źle mają                                                                                                                                                   

i …nie mogą…, czy nie umieją…, czy też nie chcą                                                                                                         

odnaleźć najprostszej drogi                                                                                                                                                                                     

- przez Twoją Matkę -                                                                                                                                                                                      

do Ciebie... 

Pobłogosław wszystkie dobre myśli,                                                                                                                                               

wszystkie dobre czyny…                                                                                                                                                                       

jak też wszystkie dobre słowa,                                                                                                                                                          

aby stawały się                                                                                                                                                                                           

Miłością…  

„Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą…”                          /K.B./ 
CZY  WIESZ, ŻE…  

 Gdy Bóg w żłobie, Niebo jest w żłobie…  

 Człowiek jest powołany nie tylko do podziwiania Boga, ale i do współdziałania 
z Nim... 

 Nie wystarczy w Boga wierzyć, trzeba jeszcze Bogu zawierzyć... 
                                                                       /Bł. Ks. Stefan Kard. Wyszyński/ 


