
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
 

 NIEDZIELA - 12 GRUDNIA 2021 roku 
 

 1. W poniedziałek Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy. 
W tym dniu również Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego (1981) - Msza Święta za 
Ojczyznę w naszej parafii o godz. 18.00.  
 2. Stowarzyszenie Suwalskie Starszaki oraz Zuchy i Harcerze Hufca ZHP          
im. Tadeusza Lutostańskiego w Suwałkach zapraszają mieszkańców miasta na montaż 
poetycko - muzyczny „Można wybaczyć, ale nigdy zapomnieć” - 12 grudnia 
(niedziela) godz. 17.00 w Parafii pw. Chrystusa Króla, 13 grudnia (poniedziałek) 
godz. 18.45 w Parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia.   
 3. We wtorek Wspomnienie św. Jana od Krzyża.  
 4. We wtorek o godz. 19.00 spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej. 
 5. W czwartek po Mszy Świętej o godz. 15.30, zapraszamy na różaniec w intencji 
kapłanów posługujących w naszej parafii, kleryków z WSD w Ełku oraz o powołania 
do służby w Kościele. 
 6. W czwartek o godz. 18.00 Msza Święta dla Kandydatów do Bierzmowania -   
obecność obowiązkowa, po Mszy spotkanie z kandydatami. 
 7. W Adwencie zapraszamy na Msze Święte Roratnie codziennie o godz. 7.00, 
15.30. Dzieci przychodzą z lampionami.  
 8. Opłatki na stół wigilijny dostępne u Pana Kościelnego oraz w kancelarii.        
Zachęcamy aby zatroszczyć się o swoich sąsiadów, znajomych, aby nikomu nie     
zabrakło tego znaku pojednania i przebaczenia.  
Złożone ofiary za opłatki w całości przeznaczone są na nowe organy, które maja być 
wykonane do Wielkanocy. 
 9. 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 
 10.18 grudnia br. o godz. 19.00  w Suwałki Arena z okazji Świąt Bożego Narodzenia, 
Golec uOrkiestra przygotował dla widzów niezwykły prezent - wzruszający koncert, 
w którym zaśpiewają najpiękniejsze polskie kolędy… razem z Janem Pawłem II.    
Bilety do nabycia w Agencji Reklamowej Radia 5, ul. Ks. Zawadzkiego 2, lok. 1.2 
oraz w sprzedaży internetowej: www.biletyarena.pl. 
  11.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  

http://www.biletyarena.pl

