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Serce   Sercu 

Biuletyn informacyjny Parafii  

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach  

III NIEDZIELA ZWYKŁA 
  

NR 464    22. I. 2023 r.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  

NIEDZIELA - 22 stycznia 2023 r.  
 

 1. Dzisiaj Niedziela Słowa Bożego ustanowiona przez papieża Franciszka w 2020 r. 

 Dzisiaj również Dzień Dziadka - pamiętajmy o nich w modlitwach. 

  Spotkanie członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w sali na plebanii po 

Koronce do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00. 

2. We wtorek Wspomnienie św. Franciszka Salezego. 
  3. W środę Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. W tym dniu kończy się Tydzień 
Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.  
 4. W czwartek Wspomnienie św. Tymoteusza i Tytusa. Jest to również Dzień 
Islamu w Kościele katolickim w Polsce - módlmy się o dialog międzyreligijny i pokój    
w krajach Islamu. 

  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 przypada Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. 

 6. W sobotę Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu.  

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

 23 stycznia (poniedziałek) - ul. Osiedle II bl. 16, 17 

 24 stycznia (wtorek) - ul. Osiedle II bl. 18, 19 

 25 stycznia (środa) - ul. Osiedle II bl. 20, 21 

 26 stycznia (czwartek) - ul. Osiedle II bl. 22, ul. 1 Maja 23 

 27 stycznia (piątek) - ul. 1 Maja 25, 25a (1 - 30) 

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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Ewangelia  
według świętego Mateusza 
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Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak 
Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona 
i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: «Ziemia Zabulona i ziemia 
Neftalego, na drodze ku morzu, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział            
w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło 
światło». 
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo       
niebieskie». 
Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego        
Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami.       
I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, 
zostawiwszy sieci, poszli za Nim. 
A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata 
jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. 
A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. 
I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc    
Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.  

OTO   SŁOWO   PAŃSKIE 

PRZESŁANIE   EWANGELICZNE   

 
 

Powołanie jest zawsze osobistym spotkaniem                  

z Jezusem, z którego musi wynikać odpowiedź:  

Czy, chcę iść za Nim? 

Ks. Proboszcz 

ZAPAMIĘTAJ…!…NIE ZAPOMNIJ… ! 
Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan trwa  od 18 - do 25 
stycznia. 
26 stycznia - XVII Dzień Islamu w Kościele Katolickim w Polsce. 
Dziś Niedziela Słowa Bożego - ustanowił ten dzień papież Franciszek w 2020 r. 
22 stycznia - Dzień Dziadka 
RODZINA ZJEDNOCZONA NA MODLITWIE -  styczeń’ 2023                                                                                           
Wierzę w Kościół Chrystusowy   - Kościół dziełem Boga 

 Chrzest  wprowadza nas do Kościoła 

 Każdy ochrzczony zyskuje łaskę uświęcającą, która daje mu zdolność wiary         
w Boga, pokładania w Nim nadziei oraz miłowania Go. 

 Chrzest św. rozpoczyna w chrześcijaninie „nowe życie”. 
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Z  NAUCZANIA  OJCA ŚWIĘTEGO…   
papież Benedykt XVI w encyklice „O Miłości Chrześcijańskiej” naucza…   

MYŚLI  WIERSZEM  PISANE…  

na Niedzielę Słowa Bożego 
Bądź pozdrowiona                                                                                                                                                                                                       
I pochwalona                                                                                                                                                                         
I błogosławiona Biblio,                                                                                                                                                                         
Stworzona przed Stworzeniem,                                                                                                                                                                               
Gdy nic jeszcze nie było stworzone,                                                                                                                                                                                         
Przed czasem,                                                                                                                                                                                          
Gdy czasu nie było,                                                                                                                                                                                
Przed przestrzenią,                                                                                                                                                                                 
Gdy przestrzeni nie było,                                                                                                                                                                             
A Duch Boży unosił się                                                                                                                                                                                               
Nad szaleństwem i zamętem pustki... 
O Biblio… Stolico Pana...                                                                                                                                                                                                   
Módl się za tych, którzy  w ciebie wierzą,                                                                                                                                                                 
I za tych, którzy o tobie wątpią,                                                                                                                                                                      
I za tych, którzy cię czytają,                                                                                                                                                                                 
I za tych, którzy nie umieją cię czytać…                                                                                                                                                              
Módl się za tych, którzy  cię znaleźli,                                                                                                                                                                 
I za tych, którzy nie umieją cię znaleźć,                                                                                                                                                 
Módl się za tych, którzy żyć bez ciebie nie mogą…  
Biblio, która trwać będziesz do końca czasów…  
               /„Hymn do Biblii” - Roman Brandstaetter/ 

Caritas. Dzieło Miłości dokonywane  przez Kościół jako „Wspólnotę     
Miłości” „Jeśli widzisz miłość, widzisz Trójcę” - pisał św. Augustyn.         
W dotychczasowej refleksji mogliśmy  patrzeć na Tego, którego przebili, 
rozpoznając zamysł Ojca, który poruszony miłością, posłał swojego     
Jednorodzonego Syna na świat, aby odkupił człowieka. Umierając          
na krzyżu - jak relacjonuje Ewangelista - „Jezus oddał Ducha”, zadatek 
tego daru Ducha Świętego, którego miał udzielić po zmartwychwstaniu.  

Ku przestrodze…  
 

 

Biada nam, gdy uważamy, że posiadamy wszystkie cnoty, bo znaczy to, że jeszcze 

nie całkiem wyrośliśmy z „krótkich majteczek”... 

 Z SERCA  DO SERCA…  
Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan - nazywany kiedyś      
Tygodniem Ekumenicznym. Zapewne jest to czas wyjątkowo ważny, czas wpisany     
w życie wszystkich chrześcijan, którzy kiedyś, na samym początku BYLI JEDNO, jak 
tego chciał sam Jezus Chrystus. Niestety… stało się jak się stało i… jest jak jest… 
Tyle, że chciałoby się, żeby było inaczej, i żeby się wreszcie spełniło Chrystusowe 
pragnienie wyrażone w czasie Ostatniej Wieczerzy: „Ojcze spraw, aby byli jedno…” 
Niejednokrotnie zastanawiam się, dlaczego - mimo, że - tyle już minęło czasu, tyle 
troski, modlitwy i współdziałań, a jednak jeszcze tak  bardzo daleko do tego prawdziwego 
pojednania chrześcijan, że już nie wspomnę o naszych „starszych braciach w wierze”.     
Wydaje mi się, że przede wszystkim jest nam jeszcze bardzo, ale to daleko do      
pojednania wewnątrz naszego Kościoła Chrystusowego. W ostatnim czasie pojawiło 
się tak wiele przedziwnych znaków „podziału” pośród samych katolików, że trzeba 
naprawdę Bożej „interwencji”, aby to „pomieszanie” przemieniło się w pełną ufności 
rzeczywistość codziennego życia ludzi wiary… Pamiętając - i to gorliwie - o modlitwie 
w intencji jedności chrześcijan, nie zapominajmy o jedności z Tym, który nas do tej 
jedności wzywa…                                                                       /K.B./ 

 WOŁANIE O NOWYCH  LUDZI…  
na podstawie tekstów bł. Ks. Stefana kard. Wyszyńskiego - „W Sercu Kościoła    
i Narodu” Pragnienie wolności 
Gdy człowiek czy naród czuje się na jakimkolwiek odcinku związany i skrępowany, 
gdy czuje, że nie ma wolności opinii i zdania, wolności kultury i pracy, ale wszystko 
wzięte jest w jakieś łańcuchy i klamry, wszystko skrępowane jak stalowymi gorsetami… 
wystarczy być przyzwoitym człowiekiem, mieć poczucie honoru i osobistej godności, 
aby się przeciwko takiej niewoli burzyć, szukając środków i sposobów wydobycia się 
z niej…  

POMÓDLMY  SIĘ WSPÓLNIE…  
O, Matko Kościoła! Spraw, ażeby Kościół cieszył się wolnością i pokojem w spełnianiu 
swojej misji.  
Niech się w tym celu stanie  dojrzały dojrzałością wiary i wewnętrznej jedności.                                                                        
Pomóż nam przemóc opory, trudności i słabości.   
Pomóż nam ujrzeć na nowo całą prostotę i godność chrześcijańskiego powołania. 
Spraw, aby nie brakowało „robotników  w winnicy Pańskiej”. 
Uświęcaj rodziny. Czuwaj nad duszą młodzieży i sercem dzieci. 
Pomóż w przezwyciężaniu wielkich zagrożeń moralnych,       
które w różnych narodach godzą w podstawowe środowiska życia i miłości.  
Daj nam odradzać się wciąż pięknem świadectwa dawanego Krzyżowi  
i Zmartwychwstaniu Twojego Syna. Amen 

W ten sposób miała się zrealizować obietnica o strumieniach wody żywej, które –
dzięki wylaniu Ducha Świętego- wypływają z serc wierzących. Duch bowiem objawia 
się jako wewnętrzna moc, która harmonizuje ich serca z sercem Chrystusa i uzdalnia 
ich do miłowania braci tak, jak On ich miłował, kiedy pochylał się, aby umywać nogi 
uczniom, a zwłaszcza , gdy oddał za nas życie. 

NIEZWYKŁE  ZAMYŚLENIA… na  CZAS ZWYKŁY…  
Kiedy Aleksander Macedoński wyruszył do Indii, rozdawał przyjaciołom miasta,      
prowincje i królestwa. Zapytał go wtedy Perdikas: - Wszystko dla innych? A co zostanie 
dla ciebie? - Moja nadzieja - odpowiedział Aleksander.  
• Kto kocha - małe temu ogromnieje                                                                                                                                                

I lada promyk zolbrzymia nadzieję. (C. K. Norwid) 
• Nadzieja jest kotwicą świata. (przysłowie afrykańskie) 

• Ale miejcie nadzieję, bo nadzieja przyjdzie z was  do przyszłych pokoleń i ożywi 
je; ale jeśli w was  umrze, to przyszłe pokolenia będą z ludzi martwych. (J. Słowacki) 

                                                                                        /Kazimierz Wójtowicz  CR/ 


