
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  
 

NIEDZIELA - 9 STYCZNIA 2022 roku 
 
 

 1. Dzisiaj Święto Chrztu Pańskiego, które kończy liturgiczny okres Narodzenia      
Pańskiego. Zachęcamy do modlitwy dziękczynnej za chrzest święty i pamiętajmy        
o naszych Chrześniakach. 
 2. 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. 

 W czwartek zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 18.00 oraz na spotkanie -   
osoby przygotowujące się do sakramentu bierzmowania.  

 3. 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. 
 4. Tradycyjnie po Trzech Królach od 10 stycznia rozpoczynamy Wizytę Duszpasterską. 
W związku z czasem pandemicznym oraz zgodnie z zaleceniem Księdza Biskupa 
Ełckiego, pragniemy, aby błogosławieństwo, które przynosili do naszych domów      
kapłani mogło nam towarzyszyć przez cały rok, dlatego będziemy zapraszać do     
kościoła w poszczególne dni mieszkańców naszej parafii na specjalną Mszę Świętą 
o godz. 18.00 w ich intencji. Zapraszamy według grafiku: 
 10 stycznia (poniedziałek) - Mieszkańców Osiedla II bl. 1, 2, 3 
 11 stycznia (wtorek) - Mieszkańców Osiedla II bl. 4,4a, 5, 6 
 12 stycznia (środa) - Mieszkańców Osiedla II bl. 7, 8, 9 
 13 stycznia (czwartek) - Mieszkańców Osiedla II bl. 10, 11, 12 
 14 stycznia (piątek) - Mieszkańców Osiedla II bl. 13, 14, 15 
 15 stycznia (sobota) - Mieszkańców Osiedla II bl. 16, 17, 18, 19 
 17 stycznia (poniedziałek) - Mieszkańców Osiedla II bl. 20, 21, 22 
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.  
 5. 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 


