OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA - 3 PAŹDZIERNIKA 2021 roku
1. Dzisiaj ofiary do puszek zbierane są na Dom samotnej matki w diecezji ełckiej.
2. W poniedziałek Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu.
3. We wtorek Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej.
 We wtorek po Mszy Świętej o godz. 18.00 spotkanie dzieci Pierwszokomunijnych.
4. W środę Wspomnienie św. Brunona.
5. W tym tygodniu I czwartek miesiąca.
6. W czwartek Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej. Na Mszy Świętej
o godz. 18.00 poświęcenie różańców dla dzieci I Komunijnych. Również tego dnia ze
Wspólnotą Rycerzy Kolumba chcemy modlić się we Mszy Świętej Dziękczynnej za Beatyfikacje
bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
7. 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.
8. W piątek po Mszy Świętej o godz. 15.30 zapraszamy na spotkanie Matek
w Modlitwie - sala na plebanii.
9. Jak zawsze w drugi piątek miesiąca, Msza Święta o godz. 18.00 (intencje
zbierane przede Mszą Świętą). O godz. 19.00 Droga Krzyżowa Uzdrowienia, następnie
adoracja Krzyża - Monstrancji - do godz. 22.00.
10. W sobotę Wspomnienie św. Dionizego - biskupa i Towarzyszy.
11.W następną niedzielę zbiórka do puszek na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia” żywy pomnik św. Jana Pawła II.
12.Zapraszamy na Październikowe Nabożeństwa różańcowe do Matki Bożej.
Odbywają się one od poniedziałku do soboty o godz. 17.30, a w niedzielę po Mszy Świętej
o godz. 17.00. Nabożeństwa do św. Józefa i Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Mszy
Świętej.
Na modlitwę różańcową w poniedziałki o godz. 19.00 zapraszamy szczególnie
młodzież - kandydatów do sakramentu bierzmowania.
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.Przyjmowane są zapisy do Szkoły Animatorów i Ewangelizacji. Szkoła ma
swoją siedzibę w Suwałkach przy parafii św. Aleksandra. Zajęcia odbywać się będą
w formie jednodniowych zjazdów w trzecie soboty miesiąca od października do
czerwca w godz. 10.00 - 17.00. Więcej informacji na stronie Internetowej „Ludzie
spod Damaszku" lub tel. 693 556 657
15. 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
16.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

