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Serce   Sercu 

Biuletyn informacyjny Parafii  

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach  

II NIEDZIELA ZWYKŁA 
  

NR 463    15. I. 2023 r.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  

NIEDZIELA - 15 stycznia 2023 r.  
 

 1. We wtorek Wspomnienie św. Antoniego. 
W tym dniu przypada 20. rocznica śmierci  śp. J. E. ks. Bp. Edwarda Samsela. 
Jest to również 26. Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.  
  2. W środę rozpoczęcie Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.  

 3. W czwartek Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara - biskupa. 

  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. 

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

w Modlitwie - sala na plebanii.  

  5. W sobotę Wspomnienie św. Agnieszki.  
W tym dniu obchodzimy również Dzień Babci, a w niedzielę Dzień Dziadka - pamiętajmy        
w modlitwach za nich - za żywych i zmarłych. 
 6. W niedzielę 22 dnia miesiąca o godz. 17.00 Msza Święta za wstawiennictwem         
Św. Rity o pomoc duchową rodzinom, które przeżywają boleść po dziecku utraconym               
i zmarłym przed  narodzeniem.  
Msza Święta o godz. 17.00 z udziałem Księdza Pastora i modlitwa o jedność chrześcijan. 

 7. Wizyta Duszpasterska w tym tygodniu (od ok. godz. 16.15) według grafiku: 

 16 stycznia (poniedziałek) - ul. Osiedle II bl. 7, 8 

 17 stycznia (wtorek) - ul. Osiedle II bl. 9,10 

 18 stycznia (środa) - ul. Osiedle II bl. 12 

 19 stycznia (czwartek) - ul. Osiedle II bl. 11,13  

 20 stycznia (piątek) - ul. Osiedle II bl. 14,15 

Grafik na kolejne dni podamy w następną niedzielę. 

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

 8. 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.  

 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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Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, który 

gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, 

który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem 

nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». 

Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica         

i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym 

chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego           

i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem      

i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym». 

OTO   SŁOWO   PAŃSKIE 

PRZESŁANIE   EWANGELICZNE   

Czy każdy z nas, kto przystępuje do Komunii Świętej, 

słysząc słowa:  

„Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” -  

jest świadom tej RZECZYWISTOŚCI? 

Ks. Proboszcz 

Ku przestrodze…  
 

 

Wstrzemięźliwość języka szacunek ci wróży,                                                                                                      

wstrzemięźliwość w jedzeniu twoje dni przedłuży... 

Kilka wniosków i uwag… na każdy czas…  
* We wszystkich rzeczach zachowaj wolność ducha i patrz, dokąd cię on prowadzi... 
* Dusza jest okrętem, rozsądek sterem, a prawda portem... 
* Prawda o sobie samym jest ciężkostrawna. Dlatego w tym punkcie zachowują 
wszyscy ścisłą dietę. 
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Z  NAUCZANIA  OJCA ŚWIĘTEGO…   
papież Benedykt XVI tak mówił do nas - w 2006 r. - w czasie pielgrzymki do Polski…   

MYŚLI  WIERSZEM  PISANE…  
 

Żywa wiara                                                                                                                                                                              
w twórczą moc Słowa Bożego                                                                                                                                                   
a także                                                                                                                                                                                            
w Bożą Obecność                                                                                                                                                                  
w Ciele i Krwi                                                                                                                                                                        
to droga do ŹRÓDŁA                                                                                                                                                  
ŹRÓDŁA które jest                                                                                                                                                                      
i sensem i celem i nadzieją                                           /Zenon  Faszyński/ 

WOŁANIE O NOWYCH LUDZI… 
na podstawie tekstów bł. Ks. Stefana kard. Wyszyńskiego - „W Sercu Kościoła     
i Narodu” 
Naród, który rodzi się w rodzinach 
Przecież naród składa się z ludzi i wszystko, co się w nim dzieje, jest wielką syntezą 
życia wszystkich dzieci narodu. Właściwie kulturę, wartość, potęgę i moc każdego 
narodu stanowią obywatele, którzy - wbrew myśleniu niektórych współczesnych     
socjologów - są zawsze pierwszymi. Potem dopiero powstaje naród, który rodzi się    
w rodzinach i potęguje się przez działanie, pracę i wartość życia poszczególnych 
obywateli. Oni tworzą sumę dobra powszechnego, którą żyje naród. 
                                                                            /Warszawa, 28 września 1962 r./ 

Drodzy bracia i siostry, wiara jako  przylgnięcie do Chrystusa objawia się 
przez miłość, która potęguje dobro, jakie Stwórca wpisał w naturę każdego    
i każdej z nas, w osobowość każdego człowieka i we wszystko to, co 
istnieje w świecie. Kto wierzy i kocha, staje się budowniczym „cywilizacji 
miłości”, której centrum jest Chrystus… Proszę was, pielęgnujcie to     
bogate dziedzictwo wiary poprzednich pokoleń, dziedzictwo myśli              
i posługi wielkiego Polaka, Papieża Jana Pawła II. Trwajcie mocni w  

 Z SERCA  DO SERCA…  
 Mimo, że już nastał Czas Zwykły w liturgii Kościoła, to... jeszcze migocą                 
w świątyniach światełkach na choinkach..., jeszcze można uklęknąć przy żłóbku wraz 
przybyłymi niedawno Mędrcami ze Wschodu..., jeszcze chce się „powspominać” 
wspaniały Orszak Trzech Króli, który przeszedł ulicami Suwałk..., jeszcze tak wiele 
można przeżyć z przecudownego Bożonarodzeniowego świętowania... Mimo, że...              
A jednak codzienność zmusza nas do owej zwyczajności, w której niełatwo jest       
odnaleźć jakąkolwiek nadzwyczajność, chyba że nie odstawimy na boczny tor         
naszego życia Nowonarodzonego, który stał się dla mnie, dla ciebie, dla każdego         
z nas Najbliższym Bogiem, stając się Człowiekiem. Nie pozwólmy ot tak sobie 
„zezwyczajnieć” w tym, co Boże, a wtedy i to ludzkie będzie naprawdę ludzkie...         
W tym zwykłym czasie trwa „kolęda”, czyli duszpasterska wizyta w naszych domach. 
Jakie to dziwne, że niektórzy dają się zwieść diabelskim podszeptom i nie otwierają 
nie tylko drzwi swoich mieszkań, ale przede wszystkim drzwi swoich serc na Boże 
Błogosławieństwo, które „puka” wytrwale, aby nas wesprzeć, umocnić i ocalić przed 
złowrogą propagandą spustoszenia... Można wszystko stracić, wszystko wyrzucić, 
wszystkiego się wyrzec..., ale... co w zamian?!... Dlatego zanim ulegniesz                
bylejakości..., albo nawet wtedy, gdy ulegniesz - przypomnij sobie, że w naszej parafii 
jest Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, i że tam zawsze czeka - na ciebie też -          
przebaczający Jezus Miłosierny...                  /K.B./ 

REFLEKSJE… ZAMYŚLENIA… WNIOSKI…  
Strzeż się, żebyś nie wystrugał sobie Boga na obraz i podobieństwo swoje   
i nie ustawił Go w kącie swojej duszy…                                                                                                                                  
Strzeż się, żebyś nie  wystrugał sobie Boga na obraz i podobieństwo swoje                                                                                       
i nie ustawił Go w kącie swojej duszy, aby tam od czasu do czasu składać Mu hołd,                                                                                           
odmawiać pacierz i cieszyć się, że Go masz, że wierzysz…  
Uwierzyć w Boga to co innego.  
Jeżeli chcesz się przekonać czy wierzysz, to popatrz na swoje życie…  
                                                                                                                 /Ks. M.M./ 

POMÓDLMY  SIĘ WSPÓLNIE…  
Panie  w ciszy tego wschodzącego dnia,                                                                                                                                
przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę.                                                                                                                                                                                              
Patrzeć dziś na świat oczami przepełnionymi miłością.                                                                                                                      
Chcę być cichym, wyrozumiałym i mądrym.                                                                                                                           
Patrzeć  ponad to, co pozorne                                                                                                                                                 
Widzieć dzieci Twoje tak, jak Ty sam je widzisz                                                                                                                                                  
i dostrzegać w każdym z nich tylko to, co  dobre.                                                                                                                  
Zamknij uszy moje na wszelkie oszczerstwa.                                                                                                                        
Ustrzeż język mój od wszelkich złośliwości,                                                                                                                                         
niech tylko błogosławione myśli pozostaną we mnie.                                                                                                                      
Niech będę tak uczynnym i tak radosnym,                                                                                                                                    
by wszyscy ci, którzy stykają się ze mną odczuli Twoją obecność.                                                                                                  
Przyoblecz mnie Panie Twoją świętością,                                                                                                                                          
i niech poprzez ten dzień ukazuję Ciebie. Amen.                /św. Jan XXIII - papież/ 

 NIEZWYKŁE ZAMYŚLENIA… na CZAS ZWYKŁY…   
Filozof powiedział do zamiatacza ulic:                                                                                                                                                          
-  Współczuję ci. Ciężka twa praca i brudna.                                                                                                                                                
A zamiatacz odrzekł:                                                                                                                                                                                                                            
-  Dziękuję, panie. Ale powiedz mi, jaka jest twoja praca?                                                                                                                      
-  Ja studiuję ducha ludzkiego, jego czyny i żądze - odpowiedział filozof.                                                                                           
A wtedy zamiatacz oddalił się do swojej pracy i dodał z uśmiechem:                                                                                                                 
-  Ja ci również współczuję. 
                                                                                  /Kazimierz Wójtowicz CR/ 

wierze, przekazujcie ją waszym dzieciom, dawajcie świadectwo łasce, której          
doświadczyliście w sposób tak obfity przez działanie Ducha Świętego w waszej      
historii. Niech Maryja, Królowa Polski, wskazuje wam drogę do swego Syna i towarzyszy 
wam na drodze do szczęśliwej i pełnej pokoju przyszłości. Niech nigdy nie zabraknie 
w waszych sercach miłości do Chrystusa i Jego Kościoła. Amen. 


