
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE      
 

  NIEDZIELA - 7 LISTOPADA 2021 roku 
 
 

 1. Dzisiaj kończą się parafialne dni modlitw o powołania kapłańskie i do służby     
w Kościele. Niech ta modlitwa trwa i będzie naszą troską o Kościół. 
 2. 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.  
 3. We wtorek Święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.  
 4. We wtorek o godz. 19.00 spotkanie dzieci I Komunijnych. 
 5. W środę Wspomnienie św. Leona Wielkiego - papieża i doktora Kościoła. 
 6. W środę po Mszy Świętej o godz. 18.00 spotkanie formacyjne Rycerzy Kolumba. 
 7. W czwartek  Wspomnienie św. Marcina z Tours. Imieniny obchodzi nasz      
wikary ks. Marcin - otaczamy Go serdeczną modlitwą i życzliwością. 
 8. W czwartek przypada 103. rocznica Odzyskania Niepodległości - w tym dniu         
modlimy się szczególnie za poległych w obronie Ojczyzny i o pokój wewnętrzny.     
Porządek Mszy niedzielny.  
 9. W piątek Wspomnienie św. Jozafata. 
 10.W piątek po Mszy Świętej o godz. 15.30 zapraszamy na spotkanie Matek          
w Modlitwie - sala na plebanii.  
 11.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. 
 12.W sobotę Wspomnienie św. Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna - 
Pierwszych Męczenników Polskich.  
 13. W następną niedzielę obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowa-
nym - ofiary zbierane do puszki przeznaczone na ten cel będą zbierana 21 listopada br.   
 14. 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 
  15.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  


