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Serce   Sercu 

Biuletyn informacyjny Parafii  

Najświętszego Serca Pana Jezusa w Suwałkach  

IV NIEDZIELA ZWYKŁA 
  

NR 465    29. I. 2023 r.  

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
NIEDZIELA - 29 stycznia 2023 r.  

 

1. Dzisiaj przypada Światowy Dzień Trędowatych - otoczmy modlitwą chorych,    
ludzi dobrej woli i misjonarzy pracujących z chorymi.. 

2. We wtorek Wspomnienie św. Jana Bosko. 
3. W środę po Mszy Świętej o godz. 18.00, w sali na plebanii spotkanie Rycerzy    

Kolumba. 
4. W tym tygodniu I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 

  5. W czwartek 2 lutego - Święto Ofiarowana Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej) 
obrzęd poświęcenia świec w czasie każdej Mszy Świętej - taca tego dnia przeznaczona na 
fundusz zakonu kontemplacyjnego Sióstr Karmelitanek Bosych w Ełku. Jest to również         
27. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.  

  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 Wspomnienie św. Błażeja - za jego wstawiennictwem prosimy Boga            
o zdrowie gardła i o łaskę dobrego korzystania z daru mowy. Po Mszy Świętej możliwość 
błogosławieństwa św. Błażeja. 

 po Mszy Świętej o godz. 15.30 zapraszamy na spotkanie Matek w Modlitwie - 
sala na plebanii.  

 W I piątek miesiąca po Mszy Świętej o godz. 18.00 Adoracja - Godzina Getsemani. 
7. W sobotę Nabożeństwo I sobotnie po Mszy Świętej o godz. 18.00 
 8. W następną niedzielę Wspomnienie św. Agaty-  błogosławieństwo chleba i wody 

ku czci Świętej. 
  9. Wizyta Duszpasterska w tym tygodniu (od ok. godz. 16.15) według grafiku: 

 30 stycznia (poniedziałek) - ul. Waryńskiego 21  
 31 stycznia (wtorek) - ul. Waryńskiego 22 (1-35, 36-70) 
 1 lutego (środa) - ul. Waryńskiego 20 (1-30,31-45) 
 2 lutego (czwartek) - ul. 1 Maja 25 a (numery od 31 - 90) 
 3 lutego (piątek) - ul. 1 Maja 27 a (1-30,31-60) 

Grafik na kolejne dni podamy w następną niedzielę. 
Ofiary złożone w ramach kolędy, przeznaczone są na dokończenie prac przy organach.  
 10. 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.  
 11. 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 
 12. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej oraz książki pt. „Proboszcz             
z Suwałk. Droga do świętości ks. Kazimierza Hamerszmita” autorstwa Grzegorza 
Polaka, cena 20 zł.  
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Ewangelia  
według świętego Mateusza 
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Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego 

uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: 

«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 

Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. 

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. 

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. 

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. 

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. 

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich 

należy królestwo niebieskie. 

Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu 

mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest 

wasza nagroda w niebie». 
OTO   SŁOWO   PAŃSKIE 

PRZESŁANIE   EWANGELICZNE   

 
 

Błogosławieni - to ludzie szczęśliwi. 

Czy jesteśmy szczęśliwi,  

a więc i błogosławieni? 

Ks. Proboszcz 

ZAPAMIĘTAJ…!…NIE ZAPOMNIJ…! 
Papieskie Intencje Modlitewne 
Intencja: luty’2023   
Módlmy się, aby parafie, w których centralne miejsce zajmuje komunia, stawały się                                                                   
coraz bardziej wspólnotami wiary, braterskimi i otwartymi na najbardziej potrzebujących.  
2 lutego - Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. 



3 2 

Z  NAUCZANIA  OJCA ŚWIĘTEGO…   
św. Jan Paweł II w Adhortacji Apostolskiej - Vita consecrata - naucza:                  

Bóg Ojciec, objawiający się przez nieustanny dar Chrystusa i Ducha 
Świętego, jest pierwszym i najdoskonalszym Wychowawcą tych, którzy 
Mu się poświęcają. Jednakże posługuje się w tym dziele pośrednictwem 
ludzi, stawiając u boku tych, których powołuje, starszych braci i siostry. 
Formacja jest zatem uczestnictwem w dziele Ojca, który za pośrednictwem 
Ducha kształtuje  w sercach młodych mężczyzn i kobiet myśli i uczucia 
Syna... Życie w Duchu ma swoje oczywiste pierwszeństwo.  

Ku przestrodze…  
 

 

Każda rzecz wielka musi kosztować i musi być trudna.                                                                                                               

Tylko rzeczy małe i liche są łatwe…  

 Z SERCA  DO SERCA…  
 Trwają ferie zimowe. Coraz więcej oznak czasu zimowego sprzyja relaksowi     
dzieci, młodzieży i nauczycieli, ale kto wie, czy to nie jest czas coraz większego stresu 
dla… rodziców?! Trudno to pojąć, ale obecność dzieci i młodzieży, tak całodziennie    
w domu - to nie lada problem. To na pewno kwestia związana z tym, jak na co dzień 
„wyglądają” wzajemne relacje rodziców z dziećmi i odwrotnie… To niby zwyczajne,     
a jednak - to niebywałe „zderzenie” pokoleń ma swoje dobre strony, gdyż - niestety 
tak jest - młode pokolenie ma swój własny, nierealny, „komórkowy” świat, który 
„pochwyca” ich umysły i serca, nie pozostawiając miejsca dla żywych, realnych ludzi. 
I może dlatego warto - nie tylko w czasie ferii, ale w każdym czasie - powtarzać           
z uporem maniaka prośbę dzieci, ujętą w następujące strofy...   
Świecie dorosłych - pokaż nam praktycznie na swoim przykładzie jak:  

 przyznaje się do winy,  
 mówi się prawdę także o sobie,  
 poprawia się z błędów,  
 walczy z wadami, 
 stawia sobie samemu wymagania, 
 opanowuje się, liczy się z drugimi,   
 oszczędza ich, niesie ich ciężary,  
 zdobywa cierpliwość,   
 uśmiecha się do obowiązków i wypełnia je bez skarg, 
 jest się posłusznym - bo to chyba nie tylko „cnota dla dzieci”... 

Wszystko jest takie piękne, ale i trudne na początku życia,                                                                                                                    
a Ty Świecie Dorosłych - masz w tym chyba więcej wprawy...?!                   /K.B./ 

POMÓDLMY  SIĘ WSPÓLNIE… w intencji osób konsekrowanych…                                                                                                                                                             
Lumen ad revelationem gentium…  
Spójrz łaskawie, o Jezu tam, gdzie przychodzimy                                                                                                                                                              
Nowi Symeonowie, aby zapalić                                                                                                                                                                   
Świecę swego życia od Twej dziecięcej ofiary.                                                                                                                                                                                                                                                 
I gdy Twój płomień zamienia się w tyle języków ognistych,                                                                                                                                                                                                      
Oto Ty jeden pomnażasz się wśród nas, tysięcy,                                                                                                                                                          
Przechodzisz pośród pokornych i pocieszasz nasz grzeszny rodzaj.                                                                                                
Dlatego przychodzimy i każdy na klęczkach                                                                                                                                                                        
Odbiera swój płomień:                                                                                                                                                                             
Ad revelationem gentium.  
Nasze życie na wzór świec                                                                                                                                                                                     
Jest pokornym symbolem...                                                                                                                                                                               
I dopóki nasza ofiara się nie wypełni,                                                                                                                                             
Palmy się nie ciemnym i pełgającym - ale jasnym płomieniem.                                                                                                                     
A potem jeden po drugim, powracając do Ojca,                                                                                                                           
Oddajmy Mu nasze żywoty, jak myślące woskowe świece.         /Tomasz Merton/ 

 

O Boże mój, gdzież jest moja gromnica?                                                                                                                                                                         
Oto burze nadchodzą, grzmoty, błyskawice.                                                                                                                              
Postawię ją w oknie mojej duszy,                                                                                                                                                     
a Ty, Maryjo, udziel nadziei.                                                                                                                                                                 
Zapalę ją w przedsionku mego serca,                                                                                                                                                                   
a Ty wypełnij je miłością.                                                                                                                                                      
Umieszczę ją w oknie mego rozumu,                                                                                                                                                           
a Ty spraw, aby zawierzyła do końca,                                                                                                                                                                            
Twemu Synowi moja mała wiara.                                     /„Przez Maryję do Jezusa”/ 
Jeżeli chcesz..., to… spróbuj odnaleźć swoją drogę w służbie Bogu i ludziom…                                                                                                                                                                                           
oto niektóre KONTAKTY:                                                                                                                                                                                   
e-mail: apdc@wp.pl - Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych.                                                                                 
e-mail: inst.dom@op.pl ,  kostmar@op.pl - Świecki Instytut Dominikański z Orleanu. 

Osoba konsekrowana odnajduje w nim swoją tożsamość i głęboką harmonię, 
staje się coraz bardziej wrażliwa na codzienne wyzwania słowa Bożego i pozwala 
się prowadzić pierwotnej inspiracji swego Instytutu… Wymiar kulturowy i zawodowy 
oparty na solidnej formacji teologicznej, dającej zdolność rozeznania, wskazuje na 
potrzebę nieustannego  uzupełniania wiedzy, zwłaszcza w tych dziedzinach, do     
których odnoszą się poszczególne charyzmaty…           
„Świętość to wysoka miara zwyczajnego życia człowieka” - św. Jan Paweł II 

MYŚLI  WIERSZEM  PISANE…  

 

Chcę być świętym                                                                                                                                                                                     
Ty możesz i chcesz,                                                                                                                                                                                                   
ja wierzę i proszę.                                                                                                                                                                                         
Reszta to Twoja, nie moja sprawa.                                                                                                                                             
Może to brzmi mało poetycko,                                                                                                                                                                   
ale na pewno prawdziwie i szczerze,                                                                                                                                                             
a zatem niech tak pozostanie.  
Konsekrowany Duchem Świętym, ślubem, krzyżmem,                                                                                                             
jestem z tobą w radosnym wyrzekaniu się siebie,                                                                                                                           
w służebnym wyniszczaniu każdą chwilą życia dla Życia.                                                                                                                       
Cóż więcej mogę oddać?                                                                                                                                                         
Oddałem serce...                                                                                                                                                                             
Odwagi i powodzenia!                                                                                                                                                                        
Do zobaczenia na uczcie Miłości u Tego,                                                                                                                                        
który powołuje na Szczyt, który jest Miłością,                                                                                                                                        
która daje, tylko daje, ciągle daje.        /„Powołanie na Szczyt” - Zenon Faszyński/ 
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