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Serce   Sercu 

Biuletyn informacyjny Parafii  

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach  

NIEDZIELA 
 ŚWIETO CHRZTU PAŃSKIEGO 

NR 462    8. I. 2023 r.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  

NIEDZIELA - 8 stycznia 2023 r.  
 

 1. Dzisiaj Święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Narodzenia      

Pańskiego. Zachęcamy do modlitwy dziękczynnej za chrzest święty i pamiętajmy        

o naszych Chrześniakach. 

 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. 

 3. W piątek Droga Krzyżowa Uzdrowienia, Msza Święta o godz. 18.00 (intencje    
zbierane przede Mszą Świętą). Po niej adoracja Krzyża - Monstrancji - do godz. 22.00. 

 4. Tradycyjnie po Trzech Królach od 9 stycznia rozpoczynamy Wizytę Duszpasterską,  

(od ok.. godz. 16.15) według grafiku: 

 9 stycznia (poniedziałek) - Mieszkańców Osiedla II bl. 1 

 10 stycznia (wtorek) - Mieszkańców Osiedla II bl. 2 

 11 stycznia (środa) - Mieszkańców Osiedla II bl. 4, 4a 

 12 stycznia (czwartek) - Mieszkańców Osiedla II bl. 5, 6 

 13 stycznia (piątek) - Mieszkańców Osiedla II bl. 3 

Grafik na kolejne dni podamy w następną niedzielę. 

Ofiary złożone w ramach kolędy, przeznaczone są na dokończenie prac przy organach.  

 5. W czasie trwania kolędy sprawy parafialne, będą załatwiane bezpośrednio po Mszy 
Świętej o godz. 15.30 lub w kancelarii w godz. od 8.00 do 15.00.  

 6. 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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Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć od niego chrzest. Lecz 

Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty przychodzisz 

do mnie?» 

Jezus mu odpowiedział: «Ustąp teraz, bo tak godzi się nam wypełnić wszystko, co 

sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. 

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otworzyły się nad 

Nim niebiosa i ujrzał ducha Bożego zstępującego jak gołębica i przychodzącego nad 

Niego. A oto głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam 

upodobanie». 

OTO   SŁOWO   PAŃSKIE 

PRZESŁANIE   EWANGELICZNE   

 
 

Jezus nie potrzebował wyznawać grzechów -  

ale się w nich zanurzył, aby 3 lata później  

na Golgocie zmyć je własną krwią.  

Ks. Proboszcz 

ZAPAMIĘTAJ…!…NIE ZAPOMNIJ…! 
Papieskie Intencje Modlitewne - 2023 
Intencja: Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa 
zamiast rywalizacji i wspierając przede wszystkim wrażliwych młodych ludzi. 
Niedziela Chrztu Pańskiego - jest zaznaczeniem istoty Sakramentu Chrztu w naszym 
życiu. Ta niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego. Rozpocznie się liturgiczny 
Okres Zwykły. 
Rodzina Zjednoczona na Modlitwie - 2023                                                                                                      
WIERZĘ  W KOŚCIÓŁ  CHRYSTUSOWY                                                                                                                         
styczeń’2023 - Kościół dziełem Boga 

 Ustanowienie Kościoła zostało zrealizowane  jako uniwersalne przymierze między 
Bogiem i całą ludzkością w pełni dopiero przez Jezusa Chrystusa. Zapowiadany 
wcześniej Kościół narodził się z przebitego Serca Chrystusa. 

 Chrzest święty wprowadza nas do Kościoła. Każdy ochrzczony zyskuje łaskę 
uświęcającą, która daje mu zdolność wiary w Boga, pokładania w Nim nadziei 
oraz miłowania Go. 

 Chrzest święty rozpoczyna w chrześcijaninie „nowe życie”. Jak pisze Cyryl    
Jerozolimski: podczas chrztu Bóg mówi  do każdego z nas: „Teraz stajesz się 

moim dzieckiem”. 
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Z  NAUCZANIA  OJCA ŚWIĘTEGO…   
w czasie pielgrzymki do Polski, w maju 2006 r. - papież  Benedykt XVI - 

 tak mówił w Wadowicach: 

MYŚLI  WIERSZEM  PISANE…  
 

Naucz się dziwić w kościele -                                                                                                                                                                            
że Hostia Najświętsza tak mała                                                                                                                                                                                             
że w dłonie by Ją schowała                                                                                                                                                                             
najniższa dziewczynka z bieli                                                                                                                                                                                              
a rzesza przed Nią upada                                                                                                                                               
rozpłacze się, spowiada -                                                                                                                                                                                        
że chłopcy z językami czarnymi od jagód -                                                                                                                                                            
na złość babciom wylatując półnago -                                                                                                                                                                     
w kościoła drzwiach uchylonych                                                                                                                                                     
milkną jak gawrony                                                                                                                                                                                 
bo ich kościół zadziwia powagą 
I pomyśl. Jakie to dziwne                                                                                                                                                                                                            
że Bóg miał lata dziecinne                                                                                                                                    
Matkę, osiołka, Betlejem…  
Tyle tajemnic, judaszów                                                                                                                           
męczennic, koszyczków, kwiatów                                                                                                                                                                 
i nowe wciąż nawrócenia                                                                                                                                                                           
że można nie mówiąc pacierzy                                                                                                                                                          
po prostu w Niego uwierzyć                                                                                                                                                                
z tego wielkiego zdziwienia.          /„O łasce zdziwienia” - ks. Jan Twardowski/ 

Z wielkim wzruszeniem przybywam do miejsca narodzin mojego wielkiego 
Poprzednika, Sługi Bożego Jana Pawła II, do miasta Jego dzieciństwa      
i młodości… On sam wyznał, że tu, w Wadowicach „wszystko się zaczęło.        
I życie się zaczęło, i szkoła się zaczęła, i studia się zaczęły, i teatr się 
zaczął, i kapłaństwo się zaczęło”.  Jan Paweł II, wracając pamięcią do 
tych początków, nawiązywał często do znaku jakim jest  chrzcielnica.                                                                                                

 Z SERCA  DO SERCA…  
Niedziela Chrztu Pańskiego - mimo woli przywołuje na pamięć przedziwną, ale jakże    
wielką Tajemnicę Sakramentu Chrztu św... naszego Chrztu… Niewielu z nas zna datę tego 
najważniejszego w życiu katolika - wydarzenia. Niestety… nasi rodzice skrzętnie    
zapisywali i podawali nam datę naszych urodzin albo ustalali dzień imienin. To też 
ważne i jakoś potrzebne, ale… ten dzień, kiedy z własnej woli przynieśli nas do świątyni, 
aby w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego - ochrzcić - ten dzień jakoś umknął ich uwadze... 
Nasz Święty Chrzest… I chociaż nie znamy lub nie pamiętamy tej ważnej w naszym 
życiu, daty, to spróbujmy właśnie dziś po prostu „powspominać”, jak to było..., dlaczego...,     
i co z tego wynika...?! 
Może też warto przypomnieć swoich chrzestnych… Może jesteśmy rodzicami chrzestnymi, 
więc pomyślmy o naszych chrześniakach...?! ...Nie chodzi tu o podarunki, ale o tę ważną 
i odpowiedzialną, wierną pamięć o nich, którzy „idą” teraz przez życie… może bez 
wiary, bez nadziei i naszej prawdziwej miłości... 
Właśnie dziś… warto przypomnieć sobie i innym… o co tak naprawdę chodzi              
w Sakramencie Chrztu Świętego i jakie to ma znaczenie w codziennym życiu każdego     
z nas, nas - katolików...?!        /K.B./ 

REFLEKSJE… ZAMYŚLENIA… WNIOSKI…  
Wygodniej byłoby zamknąć swe życie w dialektyce pracy i odpoczynku.    
Ale On nie pozostawi żadnego człowieka  w spokoju. Stanie na drodze tej codzienności. 
Zburzy twoją pewność siebie i zaufanie do świata. Praca twoja utraci wartość,         
zabawa stanie się nudna. Zaczniesz Go szukać - chociażby w imię sensowności 
świata i samego siebie. Albo nie zaczniesz. Bo całe światy dzielą cię od Niego -     
ciebie bardziej niż Mędrców. Bo trudniej tobie uwierzyć w cud niż Pasterzom.  
Bo kościoły zimniejsze niż Stajnia. 
                                                                                                                    /Ks.M.M./ 

POMÓDLMY  SIĘ WSPÓLNIE…  
Panie, Jezu Chryste, którego Boskim dziełem                                                                                                                                                                          
jest Kościół święty wzniesiony na opoce Piotra,                                                                                                                        
błogosław wszystkim jego członkom                                                                                                                                      
widzialnym i niewidzialnym.                                                                                                                                                                       
 

Spraw, aby Twoje Królestwo prawdy i życia,                                                                                                                                   
świętości i łaski, sprawiedliwości, miłości i pokoju                                                                                                                           
rozszerzało się i umacniało z każdym dniem…  
 

Daj Kościołowi ciągle odradzającą się żywotność,                                                                                                                                    
uwagę zawsze czujną na znaki czasu                                                                                                                                                           
i otwartość stale młodą, by umiał doświadczyć                                                                                                                      
wszystkiego, a to, co jest dobre,                                                                                                                                                              
zachować w każdym czasie i w każdej okoliczności...                                                                                                                                                                                                                                                              
 

Spraw, byśmy pokochali naszą Matkę - Kościół -                                                                                                                            
trwali przy niej wiernie i pomnażali jej dzieci                                                                                                                                                      
przeznaczone do wiecznej chwały. Amen.  

Szczególną czcią otaczał tę w wadowickim kościele. Podczas swojej pierwszej      
pielgrzymki do Polski w roku 1979 wyznał: Przy tej chrzcielnicy zostałem przyjęty 
do łaski Bożego synostwa i wiary Odkupiciela mojego, do wspólnoty Jego     
Kościoła w dniu 20 czerwca 1920 roku. Chrzcielnicę tę już raz ucałowałem         
w roku     Tysiąclecia Chrztu Polski… Potem uczyniłem to po raz drugi na 50. 
rocznicę mojego chrztu… Wydaje się, że w tych słowach Jana Pawła II zawarty 
jest klucz  do zrozumienia  jego konsekwencji wiary, radykalizmu życia       
chrześcijańskiego  i widocznego na każdym kroku pragnienia świętości. Jest 
tu głęboka świadomość Bożej łaski, darmowej miłości Boga do człowieka,     
który przez obmycie  wodą i wylanie Ducha Świętego włącza katechumena do 
grona swoich dzieci odkupionych Krwią Chrystusa. Ale jest też świadomość, że 
chrzest, który usprawiedliwia, jest wezwaniem do pielęgnowania sprawiedliwości 
płynącej z wiary. Najbardziej uniwersalny program życia prawdziwie chrześcijańskiego 
streszcza się w wierności przyrzeczeniom Chrztu świętego. Hasło tej pielgrzymki: 
„TRWAJCIE MOCNI W WIERZE” znajduje tutaj  swój konkretny wymiar, który można 
wyrazić zachętą:                                                                                       
„Dochowujcie wiernie przyrzeczeń złożonych przy Chrzcie Świętym”. 


