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 1. W środę o  godz. 18.00 Msza Święta za wstawiennictwem Św. Rity o pomoc           
duchową rodzinom, które przeżywają boleść po dziecku utraconym i zmarłym przed     
narodzeniem.  
 2. W środę Noc Konfesjonałów od godz. 20.00 do 23.00. Podczas spowiedzi będzie 
możliwość Adoracji Najświętszego Sakramentu i co pół godziny możliwość przystąpienia 
do Komunii Świętej.  
 3. 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. 
 4. W piątek Wigilia Narodzenia Pańskiego. Zachęcamy do pielęgnowania tradycji 
i zwyczajów wigilijnych oraz zachowania tradycyjnego postu w tym dniu.  
 W Wigilię Msze Święte o godz. 7.00 (ostatnie Roraty) i 12.00. W tym dniu Mszy 
Świętych o godz. 15.30, 18.00 nie będzie.  
 Pasterka w naszym kościele o godz. 24.00. Przed Pasterką wspólne kolędowanie. 
Część ofiar z Pasterki przeznaczona będzie na wsparcie Funduszu Obrony Życia        
w parafii, część na Duszpasterstwo Rodzin. 
 5. W sobotę Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msze Święte w porządku niedzielnym.      
Zakończenie dzieła „Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.” 
 6. W następną niedzielę Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Ofiara 
złożona na tacę przeznaczona będzie na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego    
w Ełku. 
 7. 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 mają być 
wykonane do Wielkanocy. 
 8. 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 
  9. 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  


