OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA - 30 STYCZNIA 2022 roku
1. Dzisiaj przypada 69. Światowy Dzień Trędowatych - otoczmy modlitwą chorych,
ludzi dobrej woli i misjonarzy pracujących z chorymi.
2. W poniedziałek Wspomnienie św. Jana Bosko.
3. W środę - 2 lutego - Święto Ofiarowana Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej)
obrzęd poświęcenia świec w czasie każdej Mszy Świętej - taca tego dnia przeznaczona na
fundusz zakonu kontemplacyjnego Sióstr Karmelitanek Bosych w Ełku. Jest to również
26. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.
 Po Mszy Świętej o godz. 18.00, w Sali na plebanii spotkanie Rycerzy Kolumba.
4. W tym tygodniu I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
● W I piątek miesiąca po Mszy Świętej o godz. 18.00 Adoracja - Godzina Getsemani.
● Nabożeństwo I sobotnie po Mszy Świętej o godz. 18.00
5. W czwartek Wspomnienie św. Błażeja - za jego wstawiennictwem prosimy Boga
o zdrowie gardła i o łaskę dobrego korzystania z daru mowy. Po Mszy Świętej możliwość
błogosławieństwa św. Błażeja.
 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 piątek po Mszy Świętej o godz. 15.30 zapraszamy na spotkanie Matek
w Modlitwie - sala na plebanii.
7. W sobotę Wspomnienie św. Agaty- błogosławieństwo chleba i wody ku czci Świętej.
8. Zakończyły się Msze Święte za Mieszkańców, w ramach kolędy. Osoby, które
chciałyby, aby kapłan osobiście odwiedził rodzinę, proszę o zgłoszenie tego faktu
w kancelarii lub w zakrystii po każdej Mszy Świętej. Z racji ferii zimowych, kolęda na
zaproszenie, rozpocznie się po ich zakończeniu a szczegółowe terminy zostaną
podane w późniejszym czasie.
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.
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. Siostry Salezjanki, które prowadzą Zespół Szkół, do którego należy LO oraz
Technikum nr 5 przy ul. Sejneńskiej obchodzić będą w tym roku jubileusz 150 - lecia
założenia przez św. Jana Bosko i św. Marię Dominikę Mozzarello Zgromadzenia
Córek Maryi Wspomożycielki oraz 100-lecie przybycia sióstr do Polski, z tej okazji
życzymy wszelkich łask Bożych.

