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 1. Dzisiaj ofiary zbierane przy wejściu kościoła przeznaczone są na Wyższe Seminarium 
Duchowne w Ełku. 
 Dzisiaj o godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, a po niej w sali na plebanii 

spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. 
 2. W poniedziałek Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, jest to również Dzień     
Podziemnego Państwa Polskiego. 
 3. We wtorek  Wspomnienie św. Wacława - męczennika. 
 4. W środę  Święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. 
 5. W czwartek Wspomnienie św. Hieronima, jest to również Dzień Pisma Świętego. 
 6. W każdy czwartek po Mszy Świętej o godz. 15.30, zapraszamy na różaniec             
w intencji kapłanów posługujących w naszej parafii, kleryków z naszej parafii oraz     
o powołania do służby w Kościele. 
 7. W czwartek po Mszy Świętej o godz. 18.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania. 
Zapisy kandydatów do Bierzmowania do końca września w zakrystii po Mszy Świętej 
lub w kancelarii u ks. Marcina. 
 8. W tym tygodniu I piątek i I sobota miesiąca. 
 W I piątek po Mszy Świętej o godz. 18.00 Godzina Getsemani. 
 W sobotę po Mszy Świętej o godz. 18.00 Nabożeństwo Pierwszosobotnie. 
 9. W piątek Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus.   
 10. Już od piątku - 1 października - zapraszamy na Październikowe Nabożeństwa       
różańcowe do Matki Bożej. Odbywać się one będą od poniedziałku do soboty o godz. 
17.30, a w niedzielę po Mszy Świętej o godz. 17.00. 
Na modlitwę różańcową w poniedziałki o godz. 19.00 zapraszamy szczególnie     
młodzież - kandydatów do sakramentu bierzmowania.  
 11. W sobotę Wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów. 
 12.W następną niedzielę ofiary do puszek zbierane będą na Dom samotnej matki 
w diecezji ełckiej. 
 13.Zachęcamy do oddania głosu w ramach Suwalskiego Budżetu Obywatelskiego 
na projekt budowy parkingu przy ogrodzeniu Cmentarza Parafialnego od ul. Grunwaldzkiej. 
Parking jest niezbędny dla odwiedzających groby, ale również dla korzystających       
z targowiska Miejskiego. Karty do głosowania, z zaznaczonym projektem można    
pobrać przy wyjściu z Kościoła. Kartę uzupełnioną o dane osobowe należy wrzucić 
do urny znajdującej się na parterze Urzędu Miejskiego przy ul. Mickiewicza 1.    
 14.Proboszcz Parafii Św. Wojciecha w Suwałkach - zaprasza dnia 3 października 
br. po Mszach Świętych w Parafii św. Wojciecha, o godz. 7.30, 9.00, 11.30 i 18.00 na 
spotkanie z doktor Heleną Pyz, polską lekarką i misjonarką świecką, która od ponad 
30-stu lat pracuje  w Ośrodku Leczenia Chorych na Trąd w Jeevodaya, w Indiach.  
 15.Zapraszany osoby chętne do wstąpienia do liturgicznej służby ołtarza.         
Spotkania w soboty o godz. 9.00 w sali na plebanii. 
 16. Do końca września można zgłaszać dzieci z klas 3 do I Komunii Świętej. 
 17. 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 
  18.Składam podziękowanie za ofiary złożone - w różnej formie - w minionym          
tygodniu, na potrzeby Parafii. Za ten dar serca Serdeczne Bóg zapłać.  
 Nr konta 89 1240 3363 1111 0010 1467 1682  
  


