OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA - 21 LISTOPADA 2021 roku
1. Dzisiaj ostatnia niedziela w kalendarzu liturgicznym - Uroczystość Jezusa
Chrystusa Króla Wszechświata. Światowy Dzień Młodzieży oraz Święto patronalne
Akcji Katolickiej.
2. Dzisiaj przypada Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych - z tej
okazji, z inicjatywy uczniów Liceum Mundurowego Zakładu Doskonalenia Zawodowego,
w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia uroczysta Msza Święta o godz. 12.00.
3. W poniedziałek Wspomnienie św. Cecylii - Patronki muzyki kościelnej. Składamy
najserdeczniejsze życzenia i podziękowania naszemu Organiście oraz członkom chóru
parafialnego. Niech im Pan Bóg błogosławi.
4. W środę Wspomnienie św. Męczenników Andrzeja Dung-Lac prezbitera,
i Towarzyszy.
5. W 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.
6. W czwartek - 25 listopada o godz. 17.30 w parafii pw. Św. Aleksandra odbędzie
się spotkanie inauguracyjne XX roku trwania w modlitewnym czuwaniu Dzieła Nieustannej
Nowenny Uczniów Jezusa. Zapraszamy do wzięcia udziału w tym spotkaniu wszystkich
wiernych, aby radość w Duchu Świętym była udziałem nas wszystkich.
7. W piątek po Mszy Świętej o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie kandydatów do
Bierzmowania.
8. W następną niedzielę 28 listopada - spotkanie POAK o godz. 15.00 Koronka do
Bożego Miłosierdzia w Sanktuarium a następnie spotkanie formacyjne w sali na plebanii.
9. Od następnej niedzieli rozpoczyna się nowy rok liturgiczny - pierwsza Niedziela
Adwentu. Taca zbierana w niedzielę, przeznaczona będzie na Wyższe Seminarium
Duchowne w Ełku
10.W tym roku, do końca listopada za nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych
można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
Msze Święte zbiorowe za zmarłych codziennie, w dni powszednie o godz. 18.00,
a w niedzielę i święta o godz. 17.00. Wypominki połączone z różańcem w dni
powszednie o godz. 17.30.
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.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

