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 1. Dzisiejsza taca, przeznaczona  będzie na Wyższe Seminarium Duchowne            
w Ełku. 
Od dzisiejszej Niedzieli rozpoczyna się Adwent - Msze Święte Roratnie codziennie                
o godz. 7.00, 15.30. Dzieci przychodzą z lampionami.  
Rekolekcje adwentowe w naszej parafii od 5  do 8 grudnia - nauki rekolekcyjne głosić 
będzie ks. Prof. Stanisław Kozakiewicz.  
 2. Dzisiaj spotkanie POAK - o godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia                     
w Sanktuarium a następnie spotkanie formacyjne w sali na plebanii. 
 3.  We wtorek Święto św.  Andrzeja Apostoła. 
 4. We wtorek o godz. 19.00 spotkanie z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii 
Świętej i ich rodzicami. 
 5. W środę - 1 grudnia po Mszy Świętej o godz. 18.00 spotkanie Rycerzy Kolumba.  
 6. 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. 
 7. W tym tygodniu I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
W I piątek o godz. 19.00 - Godzina Czuwania - Gethsemani. 
W I sobotę miesiąca - po Mszy Świętej o godz. 18.00 Nabożeństwo Pierwszosobotnie. 

 8. W piątek Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego. 
 9. W I piątek miesiąca po Mszy Świętej o godz. 15.30 spotkanie Matek w Modlitwie. 
 10. Jeszcze 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.Zostały poświęcone opłatki - można je nabywać w Kościele po każdej Mszy Świętej 
oraz w kancelarii od poniedziałku do piątku. Ofiary za opłatki w całości przeznaczone są 
na nowe organy, które maja być wykonane do Wielkanocy. 
 12.Adwentowy Dzień Skupienia Wspólnot Przyjaciół Maryi, odbędzie się  5 grudnia,      
w Kościele pw. Chrystusa Króla w Suwałkach, rozpocznie się o g.14.30 modlitwą 
różańcową, następnie: Agapa, konferencja, prezentacje wspólnot, Wieczór Uwielbienia        
i Namaszczenia z błogosławieństwem każdej wspólnoty, o g.17.00 Msza Święta. 
 13. 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 
  14.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  


