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Serce   Sercu 

Biuletyn informacyjny Parafii  

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach  

NIEDZIELA 
 UROCZYSTOŚĆŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 

NR 461    1. I. 2023 r.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
NIEDZIELA - 1 stycznia 2023 r.  

 1. Dzisiaj Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.  
 2. W poniedziałek Wspomnienie św. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, 
biskupów i doktorów Kościoła. 

 3. W tym tygodniu I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 

 W I piątek miesiąca po Mszy Świętej o godz. 17.00 Adoracja - Godzina Getsemani. 

 Nabożeństwo I sobotnie po Mszy Świętej o godz. 18.00 
4. 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. 

 5. W piątek Uroczystość Objawienia Pańskiego - (Trzech Króli) - porządek Mszy       
Świętej - jak w każdą niedzielę. Jest to również Dzień Pomocy Misjom, w związku z tym      
ofiary z tacy przeznaczone będą na Krajowy Fundusz Misyjny.    

  Na każdej Mszy Świętej poświęcenie kredy, wody i kadzidła. Ofiary za kredę         
przeznaczamy  jako podziękowanie Panu Kościelnemu za  Jego posługę. 

 Ulicami naszego Miasta przejdzie Orszak Trzech Króli. Rozpoczęcie Orszaku 
o godz. 13.15 przy Aquaparku ul. Papieża Jana Pawła II. Serdecznie zapraszamy do 
udziału w tym wydarzeniu ewangelizacyjnym. 

6. W sobotę Imieniny obchodzi Pan Lucjan - nasz kościelny. Składamy najserdeczniejsze 
życzenia i ogarniamy modlitwą.  

7. Kolęda - wizyta duszpasterska rozpocznie się w naszej parafii od 9 stycznia.     
Program podamy w kolejną niedzielę. 
 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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 Pasterze pośpiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa oraz leżące    

w żłobie Niemowlę. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli, co im zostało objawione o tym      

dziecięciu. A wszyscy, którzy to słyszeli, zdumieli się tym, co im pasterze opowiedzieli. 

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.             

A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak 

im to zostało przedtem powiedziane. 

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać dziecię, nadano Mu imię Jezus,       

którym Je nazwał Anioł, zanim się poczęło w łonie Matki. 

OTO   SŁOWO   PAŃSKIE 

PRZESŁANIE   EWANGELICZNE   

 

Nowy Rok warto rozpocząć  

od odnalezienia i spotkania Jezusa.  

Zawsze pomaga nam w tym Jego Matka -  

Boża Rodzicielka. 

Ks. Proboszcz 

A Pan Organista swą rolą przejęty,                                                                                                                                                         
Śpiewa pięknie „Kyrie”, równie pięknie „Święty”.                                                                                                                                       
Z uśmiechem na twarzy - o organach marzy.                                                                                                                                            
Hej kolęda, kolęda…  

Nie sposób pominąć - Kościelnego Pana,                                                                                                                                                 
Tak - wszystkim znanego, nam - Pana Lucjana,                                                                                                                                        
W Sanktuarium rządzi, tak, że nikt nie zbłądzi.                                                                                                                                          
Hej kolęda, kolęda…  
 

Wiele by tu trzeba jeszcze nawpisywać,                                                                                                                                           
Żeby wszystko dobro na wierzch wydobywać,                                                                                                                         
Dlatego kończymy i Boga chwalimy.                                                                                                                                             
Hej kolęda, kolęda…  

Niechaj Miłosierdzie Boże nadal trwa i będzie,                                                                                                                                      
I w każdym serduchu, w rodzinie i wszędzie.                                                                                                                                      
Niechaj Bóg nas strzeże i zachowa w wierze.                                                                                                                                               
Hej kolęda, kolęda…  
 

A na ten Rok Nowy - już dwudziesty trzeci,                                                                                                                                              
Niechaj do każdego Łaska Boża zleci,                                                                                                                                            
Niechaj pokój będzie, i w Polsce i wszędzie.                                                                                                                                  
Hej kolęda, kolęda…                                                                 /K.B./ 
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 Z SERCA  DO SERCA…  
Znowu rok przybywa każdemu człekowi,                                                                                                                                                                    
Zdawać by się mogło, że my - nie wiekowi,                                                                                                                                          
Wszak my nie są obce - te, co zawsze w Szopce.                                                                                                                    
Hej kolęda, kolęda…             

           Witajcie wy ludzie, od Serca Bożego,                                                                                                                                                    
           Jak u Was się działo roku ubiegłego?                                                                                                                                                         
           Warto powspominać - moc nawypominać.                                                                                                                                               
           Hej kolęda, kolęda…    
 

Parafianie w Sercu przeważnie pobożni,                                                                                                                                                               
Chociaż nie bogaci, to w dobroć zamożni.                                                                                                                                   
Modlą się gorliwie i żyją uczciwie.                                                                                                                                                  
Hej kolęda, kolęda...       
           Nie wszyscy do modlitw są zawsze „wyrywni”,                                                                                                                                    
           Ci co się nie modlą, bywają przedziwni,                                                                                                                                                           
           A my się nie damy, wszak Bogu ufamy.                                                                                                                                                                                              
           Hej kolęda, kolęda…     
 

Pasterzem owczarni - jest NASZ Ksiądz - JAREMA,                                                                                                                              
Takiego Proboszcza  żadne „stadko” nie ma,                                                                                                                                           
Jak trzeba - pomoże, zgani w Imię Boże.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Hej kolęda, kolęda…    
           Słowo Boże z wiarą i wytrwale głosi,                                                                                                                                                         
           Na duchu każdego - kto słucha - podnosi,                                                                                                                                                                
           Oj, ma Dar Głoszenia - wiedzie do zbawienia,                                                                                                                                                                
           Hej kolęda, kolęda… 
 

W sprawach duszpasterskich - Ksiądz wysoko mierzy,                                                                                                               
Wspólnot tworzy wiele, nie tylko „Rycerzy”,                                                                                                                                       
Modlą się wspólnoty, działają z ochoty.                                                                                                                                                      
Hej kolęda, kolęda… 
           Rycerze też mają środowe spotkania,                                                                                                                                  
           Podejmują bardzo poważne wyzwania.                                                                                                                                                     
           O rodziny dbają, świętych przyzywają.                                                                                                                                             
           Hej kolęda, kolęda… 
 

A jak eleganckie stroje przyodzieją,                                                                                                                                                   
To aż ze zdumienia oczy nam bieleją.                                                                                                                                      
Przystojne chłopaki - styl niebylejaki.                                                                                                                          
Hej kolęda, kolęda… 
           Akcja Katolicka ma swoją formację,                                                                                                                                                   
           O to dba Asystent - i ma świętą rację.                                                                                                                                             
           Słowa Asystenta - dla Akcji - rzecz święta.                                                                                                                                          
           Hej kolęda, kolęda… 
 

Kółka Różańcowe - to pewne „zaplecze”,                                                                                                                                                       
Jak trzeba pomocy, to się doń uciecze.                                                                                                                                                               
Z różańcem czuwają, Maryję wzywają.                                                                                                                                                     
Hej kolęda, kolęda… 
           Rozliczni pielgrzymi tutaj przybywają,                                                                                                                                                                       
           W naszym Sanktuarium wiele wypraszają.                                                                                                                  
           Miłosierdzie Boże, każdemu pomoże.                                                                                                                                              
           Hej kolęda, kolęda… 

Na każde wyzwanie - jesteśmy gotowi,                                                                                                                                      
Potrzeby są liczne - więc chorzy i zdrowi,                                                                                                                                      
Ochoczo klękamy - i Boga błagamy.                                                                                                                                                      
Hej kolęda, kolęda… 

Trzeba czuwać w nocy, to w nocy czuwamy.                                                                                                                                                        
Iść Drogą Krzyżową - to w Drogę ruszamy.                                                                                                                                                    
Drogi Uzdrowienia - służą do zbawienia.                                                                                                                                                                        
Hej kolęda, kolęda…    

     

Pod Kopułą „lecą” - różne rozważania,                                                                                                                                                   
Jak są wątpliwości - to są rozwiązania.                                                                                                                              
Miesiąca każdego - słyszysz coś mądrego.                                                                                                                                      
Hej kolęda, kolęda…                                                                                                                         

Panie z „Miłosierdzia” też wiernie czuwają,                                                                                                                                                            
Koronkę codziennie z wiarą odmawiają.                                                                                                                                           
Zawsze w swoich szatach, są „na Bożych czatach”.                                                                                                                           
Hej kolęda, kolęda… 

 

Nie da się pominąć Różańca Świętego,                                                                                                                                           
W każdy czwartek zawsze - pięknie mówionego,                                                                                                                              
„Zdrowaśki” wytrwałe - mkną na Bożą chwałę.                                                                                                                                      
Hej kolęda, kolęda… 

Różańcowe modły są o powołania,                                                                                                                                 
Kapłanów brakuje - stąd takie błagania.                                                                                                                                       
Ufamy Maryi, że łaski przychyli.                                                                                                                                                     
Hej kolęda, kolęda… 
 

Święty Józef u nas, też jest wielce czczony,                                                                                                                                               
We wtorki w Nowennie szczerze uwielbiony,                                                                                                                       
Opiekun Jezusa - serca nasze wzrusza.                                                                                                                                                              
Hej kolęda, kolęda…        

Trzeba tutaj wspomnieć o Księdzu Marcinie,                                                                                                                                        
On – jeden Wikariusz - tu, w parafii, słynie,                                                                                                                                             
Bardzo jest gorliwy, dobry i życzliwy.                                                                                                                                                                   
Hej kolęda, kolęda…   

  

Młodzież doprowadza - aż do Bierzmowania,                                                                                                                              
Stawia młodym ludziom wielkie wymagania,                                                                                                                        
Katechizm tłumaczy i co wiara znaczy.                                                                                                                                                       
Hej kolęda, kolęda…     

Ksiądz Tadeusz wiernie o trzeźwość zabiega,                                                                                                                                   
Aby ci „z problemem” też doszli do Nieba.                                                                                                                                          
Spotkań czyni wiele, przeważnie w niedziele.                                                                                                                                  
Hej kolęda, kolęda…   

  

Bernard i Antoni - Księża emeryci,                                                                                                                                                               
Tymi Kapłanami - parafia się szczyci.                                                                                                                                        
Wiernie pomagają, Proboszcza wspierają.                                                                                                                                      
Hej kolęda, kolęda…         

Teraz „oczkiem w głowie” Proboszcza - organy,                                                                                                                                         
Mamy już nastawę, na „resztę” czekamy,                                                                                                                                           
To rzecz oczywista - twierdzi Organista.                                                                                                                                                 
Hej kolęda, kolęda…                                        verte 


