
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
 NIEDZIELA - 16 STYCZNIA 2022 roku  

  1. W poniedziałek przypada 19 rocznica śmierci  śp. J. E. ks. Bp. Edwarda Samsela. 
Jest to również 25. Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.  
  2. We wtorek rozpoczyna się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. 
  3. W środę Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara - biskupa. 
 4. 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. 
  5. W piątek Wspomnienie św. Agnieszki.  
W tym dniu obchodzimy również Dzień Babci, a w sobotę Dzień Dziadka - pamiętajmy        
w modlitwach za nich - za żywych i zmarłych. 
 6. W piątek po Mszy Świętej o godz. 15.30 zapraszamy na spotkanie Matek          
w Modlitwie - sala na plebanii.  

 również w piątek po Mszy Świętej o godz. 18.00 zapraszamy na kolejne Rozważania 
pod Kopułą. 

7. W sobotę 22 stycznia o godz. 18.00 Msza Święta za wstawiennictwem Św. Rity           
o pomoc duchową rodzinom, które przeżywają boleść po dziecku utraconym i zmarłym 
przed  narodzeniem.  

8. Za tydzień Niedziela Słowa Bożego ustanowiona przez papieża Franciszka         
w 2020 r.   

 w IV niedzielę miesiąca Spotkanie członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej 
w sali na plebanii po Koronce do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00. 

 9. Serdecznie zapraszamy w następną niedzielę po Mszy Świętej o godz. 17.00    
na występ zespołów folklorystycznych: Ancyjas z Suwalskiego Ośrodka Kultury oraz 
Pogranicze Szypliszki, w repertuarze ludowych kolęd i pastorałek wykonanych a kapella. 
 10.W związku z czasem pandemicznym oraz zgodnie z zaleceniem Księdza       
Biskupa Ełckiego, zapraszamy do kościoła na specjalną Mszę Świętą o godz. 18.00 
w intencji mieszkańców naszej parafii.  Zapraszamy według grafiku: 

 17 stycznia (poniedziałek) - Mieszkańców Osiedla II bl. 20, 21, 22 
 18 stycznia (wtorek) - Mieszkańców ul. 1 Maja 23, 25, 25 A 
 19 stycznia (środa) - Mieszkańców ul. 1 Maja 27 A 
 20 stycznia (czwartek) - Mieszkańców ul. Waryńskiego tzw. stare budownictwo 

                     i bl. 21 oraz ul. Bł. Siostry Kanizji Mackiewicz 
 21 stycznia (piątek) - Mieszkańców ul. Waryńskiego bl. 20 i 22 
 22 stycznia (sobota) - Mieszkańców ul. 1 Maja tzw. stare budownictwo,              

                                ul. Wigierska (obie strony) 
 24 stycznia (poniedziałek) - Mieszkańców ul. Ciesielskiej, ul. Wesołej (obie strony) 

Grafik na kolejne dni podamy w następną niedzielę. 
Osoby, które chciałyby, aby kapłan osobiście odwiedził rodzinę, proszę o zgłoszenie 
tego faktu w kancelarii lub zakrystii po każdej Mszy Świętej. Wizyty duszpasterskie 
rozpoczną się zakończeniu wszystkich spotkań kolędowych w kościele. 
Ofiary złożone w ramach kolędy, przeznaczone są na nowe organy. Można je złożyć: 
- wpłacając na konto parafii 89 1240 3363 1111 0010 1467 1682 z dopiskiem kolęda; 
- w kopercie, wrzucając na tacę podczas Mszy Świętej.  
Bardzo dziękuję za życzliwość i wyrozumiałość.  
 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 
  


