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świat tak bardzo niezbędnej mu modlitwy o pojednanie i pokój ludzkich serc. Ufamy, że będzie to miejsce
stałego wypraszania łaski pokoju przez ręce Maryi
Królowej Pokoju dla Polski, Ukrainy, Europy – dla całego świata.
Zapraszamy i gorąco zachęcamy, razem utwórzmy łańDrodzy Apostołowie Pokoju!
Granica między wojną a pokojem przebiega przez ludz- cuch modlitwy o pokój, którego ogniwami staną się
wszyscy podejmujący modlitwę i adorację Najświętszekie serce.
Chociażby stanął naprzeciw mnie obóz,
moje serce bać się nie będzie;
choćby wybuchła przeciw mnie wojna,
nawet wtedy będę pełen ufności (Ps 27,3).

Modlitwa o pokój!
Dzisiejszy świat boleśnie dotykają: przemoc, cierpienie,
nienawiść wobec ludzkiego życia. Wiele jego regionów,
a dzisiaj szczególnie Ukraina, ogarniętych jest konfliktami zbrojnymi i terrorem niosącymi ze sobą śmierć,
rozłąkę, osierocenie i ubóstwo. Powodują zranienia
fizyczne i duchowe, które bardzo długo nie mogą się
zagoić, a pozostają po nich jątrzące się blizny. Pozostające w ludziach poczucie doznanej krzywdy, nienawiść
do agresora i chęć odwetu niszczą, zatruwają i wypalają człowieka od wewnątrz. Dlatego dzisiejszy świat
i nasi sąsiedzi, doświadczający niesprawiedliwej wojny
tuż za naszą granicą, pilnie potrzebują naszej modlitwy
i zjednoczenia, pokuty i wyrzeczenia, potrzebują wszelkich wysiłków na drodze przywracania harmonii oraz
pokojowego współistnienia narodów.
Gorąco apelujemy o podjęcie osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu, która jest bezpośrednim czerpaniem z jedynego i prawdziwego Źródła Pokoju. Jest
osobistym otwarciem się na upragniony dar Bożego
Pokoju, który w ten sposób rodzi się w naszych sercach
i ma trwać w relacjach między ludźmi na całym świecie,
jako fundament pokoju społecznego i politycznego.
Prawdziwy pokój jest bowiem wartością, którą zdobywa
się nie przymusem militarnym, politycznym czy ekonomicznym, ale na kolanach. Wybór między wojną a pokojem nie tyle dotyczy państw, partii politycznych czy
wyznań religijnych, ile w pierwszej kolejności ludzkich
serc i sumień.
Wasza osobista adoracja Najświętszego Sakramentu
w tutejszej Gwieździe na Płaszczu Maryi Królowej Pokoju będzie stanowiła widoczny znak duchowej łączności
z pozostałymi Centrami Modlitwy o Pokój na świecie,
będzie kolejną stacją w wędrówce przez dzisiejszy

go Sakramentu w intencji pokoju. Otaczając wspólnie
świat modlitwą o pokój będziemy apostołami pokoju
w naszych domach, miejscach pracy, w naszych środowiskach, czerpiąc z Żywego i niewyczerpanego Źródła –
Najświętszego Sakramentu Ołtarza. Dzisiejszy świat
można ocalić – jedynie i skutecznie – wypraszając
pokój dla każdego pojedynczego ludzkiego serca.
Maryjo Królowo Pokoju, módl się za nami!
Piotr Ciołkiewicz
Prezes Stowarzyszenia ‘Comunità Regina della Pace’

Litania do Matki Bożej Królowej Pokoju
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże
- zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże - zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże
- zmiłuj się nad nami
Święta Maryjo, Bogarodzico Dziewico
- módl się za nami
Maryjo, Pierwsze Tabernakulum Najświętszego Ciała
Jezusa Chrystusa,
Maryjo, słuchająca i zachowująca w sercu Słowa Boga,
Maryjo, Matko Bożego Miłosierdzia,
Matko dzieci, którym nie dane było się narodzić,
Matko prześladowanych za wiarę,
Matko narodów podzielonych,
Matko narodów ogarniętych wojną,
Matko tych, którzy boją się o swoje życie,
Matko uchodźców bez dachu nad głową,
Matko tych, którym brakuje wody i chleba,
Matko pozbawionych pracy,
Matko owładniętych chciwością,
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II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
ROK LITURGICZNY C/II
Słowo na niedzielę
Rdz 15,5-12.17-18

Dzisiejsza Ewangelia zwraca naszą uwagę na modlitwę. Jezus wraz ze
swoimi uczniami wychodzi na górę, aby się modlić. W Biblii góra to
miejsce spotkania ziemi z Niebem, człowieka z Bogiem. Każda nasza
Flp 3,17-4,1 Chrystus
modlitwa to wyjście na górę, by spotkać Pana. Ta górska wyprawa wiąże
przekształci nasze ciała się z pewnym trudem. Napotykamy różne przeciwności, trzeba też pona podobne do swego
konać lęk. Jednak należy podejmować odważne decyzje, a mając przed
chwalebnego ciała
oczami cel, nie poddawać się. Tak samo jest na modlitwie. Trzeba pokoŁk 9,28b-36 Przez
nać wiele rozproszeń i trudności. Musimy znaleźć czas. Naszym celem
cierpienie – do chwały
jest Bóg, dlatego pomimo upadków, niepowodzeń nie rezygnujmy z
zmartwychwstania
dalszej wspinaczki. Warto zadać sobie dziś pytanie: co wnosi do mojego
życia modlitwa? Czy ona mnie przemienia? Czy jestem wytrwały? Przypomnijmy sobie również owoce naszej modlitwy. Za co w sposób szczególny chcemy podziękować
Panu? Wpatrzeni w przemienione oblicze Chrystusa prośmy Go, by przemieniał nasze serca.
Bóg zawiera przymierze
z Abrahamem

Z n au c z a n i a ś w . J a n a Paw ł a I I
Każda z tych tajemnic jest objawieniem Królestwa, które już nadeszło w
samej Osobie Jezusa. Tajemnicą
światła jest przede wszystkim chrzest
w Jordanie. Tutaj, gdy Jezus schodzi
do wody — jako niewinny, który czyni
siebie 'grzechem' za nas (por. 2 Kor 5,21) — otwierają
się niebiosa i głos Ojca ogłasza Go Synem umiłowanym (por. Mt 3,17 i par.), a Duch Święty zstępuje na
Niego, by powołać Go do przyszłej misji. Tajemnicą
światła jest początek znaków w Kanie (por. J 2,1-12),
gdy Chrystus, przemieniając wodę w wino, dzięki
interwencji Maryi, pierwszej z wierzących, otwiera
serca uczniów na wiarę. Tajemnicą światła jest
nauczanie Jezusa, w czasie którego głosi On nadejście Królestwa Bożego i wzywa do nawrócenia (por.
Mk 1,15), odpuszczając grzechy tym, którzy zbliżali
się do Niego z ufnością (por. Mk 2,3-13; Łk 7,47-48),
dając początek tajemnicy miłosierdzia, którą On

sam będzie realizował aż do skończenia świata,
szczególnie poprzez powierzony Kościołowi Sakrament Pojednania (por. J 20,22-23). Tajemnicą światła w pełnym tego słowa znaczeniu jest dalej przemienienie, które według tradycji miało miejsce na
górze Tabor. Chwała Bóstwa rozświetla oblicze
Chrystusa, kiedy Ojciec uznaje Go wobec porwanych
zachwytem Apostołów, wzywa ich, aby Go słuchali
(por. Łk 9,35 i par.) i przygotowuje do przeżycia
z Nim bolesnego momentu męki, aby doszli z Nim do
radości zmartwychwstania i do życia przemienionego przez Ducha Świętego. Tajemnicą światła jest
wreszcie ustanowienie Eucharystii, w której Chrystus ze swym Ciałem i Krwią pod postaciami chleba
i wina staje się pokarmem, dając «aż do końca»
świadectwo swej miłości do ludzi (J 13,1), dla których
zbawienia złoży siebie samego w ofierze.
Rosarium Virginis Mariae, 22
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O G Ł O S Z E N I A PA R A F I A L N E
1. Witamy wszystkich parafian i gości, polecając opiece
Maryi i św. Józefa. Dzisiaj Niedziela Ad Gentes – ofiary
do puszek na cele misyjne. Można też pomóc polskim
misjonarzom wysyłając sms o treści MISJE na nr 72032
(koszt 2,46 zł z VAT). Za tydzień wprowadzenie relikwii
bł. Róży Marii Czackiej. Przyjadą Siostry ze Zgromadzenia Franciszkanek Służebnic Krzyża.
2. Trwa okres Wielkiego Postu. Nabożeństwa wielkopostne: Droga Krzyżowa w piątek o godz. 18:00 potem Msza
św.; Gorzkie Żale w niedzielę po Mszy św. o godz. 9:00. Za
udział w nabożeństwie Gorzkich Żali oraz za odprawienie Drogi Krzyżowej można uzyskać odpust zupełny.
Dzieci prosimy o przynoszenie podpisanych postanowień na serduszkach, które potem zostaną złożone przy
grobie Pana Jezusa i jednocześnie będziemy losować
figurę Chrystusa, którą dzieci zabiorą do domu na tydzień do następnej Drogi Krzyżowej. Rozważania Drogi
Krzyżowej poprowadzą przedstawiciele wspólnot z parafii: (III-Domowy Kościół, IV-Żywy Różaniec, V-Dzieci, VIMłodzież, VII-Kapłani). Możemy do skarbonki składać
dobrowolne ofiary na jałmużnę wielkopostną oraz na
dekorację i kwiaty do Grobu Pańskiego.
3. Zapraszamy w tygodniu na różaniec w języku polskim
i ukraińskim w intencji pokoju o godz. 17:30 (czwartekpiątek 17:00), w niedziele po Gorzkich Żalach. W dalszym
ciągu możemy przynosić art. żywnościowe, sanitarne,
medyczne, ubrania, materace, śpiwory itp. które zostaną przekazane na Ukrainę.
4. Na prośbę Księdza Biskupa Mazura zwracamy się do
naszych Parafian o przekazanie informacji, w których
rodzinach zostali przyjęci uchodźcy z Ukrainy, aby dowiedzieć się czy nie potrzebują pomocy materialnej ale
przede wszystkim duszpasterskiej (w postaci sakramentów i uczestniczenia we mszy św. w języku ukraińskim)
5. W naszej parafii powstaje Róża Różańcowa św. Teresy od Dzieciątka Jezus modląca się o świętość kapłanów i o nowe powołania kapłańskie, zakonne. Informacje i zapisy pod tel. 696572707.
6. W tym tygodniu: nowenna przed uroczystością św.
Józefa, a od środy nowenna przed rekolekcjami. Wtorek
spotkanie synodalne po Mszy wieczornej. W czwartek
nowenna do Niepokalanej. Sobota pielgrzymka piesza z
Suwałk do Wigier, rozpoczęcie o godz. 12:00 przy par.
św. Aleksandra. Msza św. w rycie łacińskim w piątek
godz. 20:15, sobota-niedziela godz. 15:00 po Koronce.
7. Spotkanie dla młodzieży do bierzmowania za tydzień

w niedzielę po Mszy o 12:00.
8. Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składane
na cele remontowe. Od ofiarodawców, których polecamy w nowennie do Matki Bożej, wpłynęło 500zł. Za
tydzień ofiary na fundusz remontowy, a ofiary do puszek na dzieło pomocy uchodźcom. Za tydzień ofiary do
puszek na pomoc mieszkańcom Ukrainy. Dziękujemy
mieszkańcom Maćkowej Rudy za przekazaną ofiarę
2150 zł na ten cel.
9. Zapraszamy do codziennej Adoracja NS w intencji
pokoju na świecie, a naszych parafian oraz wspólnoty
na wyznaczone dni adoracji w miesiącu, za wstawiennictwem św. Patrona wybranego na cały rok dla danej
miejscowości, który obecny jest w naszej kaplicy adoracji, by wypraszać Boże bł. dla wszystkich rodzin. Zachęcamy aby również w domach modlić się o pokój Litanią
do Królowej Pokoju.
10. 18-20.III rekolekcje dla uczestników Mszy św. w rycie
łacińskim. Zapisy w recepcji. W dniach 30.04-03.05.22
w Smolanach odbędą się rekolekcje dla małżeństw
sakramentalnych zawartych na terenie diecezji ełckiej
w latach 2011-2021. Szczegóły i zapisy parafia Smolany
facebook.
11.Kuchnia klasztorna zaprasza do skorzystania z oferty
posiłków na wynos. Można również zgłosić się do pracy
w kuchni i w restauracji. Informacje i szczegóły pod tel.
789190068.
12.Pamiętajmy o zachowywaniu bezpiecznych odległości i obowiązku noszenia maseczek.

Modlitwa o pokój!
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Matko zagubionych w sieci internetu,
Matko cierpiących i chorych,
Matko samotnych i opuszczonych,
Matko pogardzanych i dyskryminowanych,
Matko zagubionych i rozczarowanych,
Matko zbuntowanych i rozgoryczonych,
Matko wykorzystywanych i zastraszanych,
Matko tych, którzy stracili wszelką nadzieję,
Matko tych, którzy płaczą po cichu,
Królowo Pokoju, otoczona koroną z gwiazd dwunastu,
Obleczona płaszczem gwiazd jaśniejących,
Wyjednująca nam łaski u Boga,
Niosąca nadzieję,
Ucząca wytrwałej modlitwy,

BIULETYN
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I N T E NC J E M S Z Y Ś W I Ę T Y C H
9:00 - +Ryszard Dębski 11m. po śm. (od brata Aleksandra z rodz.)
9:00 - +Władysława Tarasiewicz 8m. po śm.
12:00 - o Boże bł. op. Maryi dla Jasia w 4 ur.
12:00 - +Otylia Krajewska (g.11)
15:00 - za parafian
Maćkowa Ruda:
10:30 - +Edward, Czesława, Władysław z r. Bogdanowiczów
7:30 - dziękcz. za dar życia Luizy o Boże bł. dla niej i
rodziców
7:30 - +Otylia Krajewska (g.12)
18:30 - +Halina Krejpcio 2r. śm.
7:30 - +Otylia Krajewska (g.13)
18:30 - +Eugenia, Edward, Józef z r. Popławskich
18:30 - +Grzegorz, Edward +r. Alboszta i Mieszczańskich

7:30 - +Otylia Krajewska (g.14)
18:30 - +Józef Daniłowicz
18:30 - +Krystian Ołownia 2m. po śm. (od Ostrowskich)
7:30 - +Otylia Krajewska (g.15)
18:00 - Nowenna do Maryi Niepokalanej
Pomagająca przebaczyć,
Kojąca rany niezabliźnione,
Jednająca rodziny,
Wygaszająca spory,
Rozwiązująca węzły,
Podpowiadająca słowa dobre i kojące,
Pocieszająca zrozpaczonych,
Zsyłająca dobre natchnienia,
Dająca przykład cierpliwości i łagodności,
Wskazująca drogę do domu,
Szukająca dzieci zagubionych,
Biorąca na siebie cierpienie swoich dzieci,
Uśmiechająca się do swoich dzieci
Pocieszenie dusz czyśćcowych,
O oczach mądrych i rozumiejących,
O sercu łagodnym,

18:30 - +Janusz Domysławski 3r. śm.
18:30 - Msza zbiorowa: intencje z nowenny i
1. +Józef Sowul
2. +Antoni Koncewicz 3m. po śm.
7:30 - +Stanisław Janczulewicz i +rodziców
18:00 - Droga Krzyżowa
18:30 - +Otylia Krajewska (g.16)
18:30 - +Sławomir Krajewski
20:15 - Msza św. w rycie łacińskim
7:30 - w int. Róży Róż. Św. Józefa i za mężów objętych
modlitwą o Boże bł. i op. Maryi
7:30 - +Otylia Krajewska (g.17)
15:00 - Msza św. w rycie łacińskim
18:30 - za pielgrzymów, rodziny z parafii oraz intencjach powierzonych
18:30 - +Jadwiga i Stanisław Moroz
9:00 - +Ludwik Omilianowicz 1r. śm.
9:00 - +Otylia Krajewska (g.19)
12:00 - o zdrowie Boże bł. op. Maryi dla Swietłany w 52 ur.
12:00 - +Feliks Maciejewski (w dniu ur.)
15:00 - za parafian w rycie łacińskim
Maćkowa Ruda:
10:30 - +Adolf Grudkowski 17r. śm., z.c.r. Grudkowskich
O dłoniach otwartych,
Miłująca bezwarunkowo
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
przepuść na Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
obdarz nas pokojem
Módl się za nami Święta Boża Rodzicielko
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych
Módlmy się: Prosimy Cię Panie Boże, dozwól nam sługom
swoim za przyczyną Maryi, Niepokalanej Matki Boga i
Królowej Pokoju, abyśmy każdego dnia byli apostołami
pokoju Twojego Syna w naszych sercach, rodzinach i na
całym świecie. Przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen.

