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 1. Dziś rozpoczyna się 55. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu i wyzwolenia od 
innych nałogów. Zachęcamy do pokuty i modlitwy o trzeźwość oraz do składania              
i odnawiania przyrzeczeń trzeźwościowych. 

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

 2. We wtorek, 1 marca, przypada Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” 
- Niezłomnych Bohaterów. Uroczystości rozpoczną się o godz. 12.00 w Konkatedrze 
św. Aleksandra, następnie przemarsz do Pomnika Armii Krajowej przy ul. Sejneńskiej.    
Dokładny porządek obchodów na plakacie. 
 3. W Środę Popielcową (2 marca) rozpoczynamy Wielki Post (okres 40 dni 
przygotowania paschalnego). Poświęcenie i posypanie pokutne głów popiołem      
podczas każdej Mszy Świętej o 7.00, 12.00, 15.30 i 18.00. W tym dniu obowiązuje 
post ścisły.   
 4. Jak w każdy 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 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 
 6. W piątek po Mszy Świętej o godz. 15.30 zapraszamy na spotkanie Matek          
w Modlitwie - sala na plebanii.  
 7. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych, Droga Krzyżowa       
w piątki dla dzieci o godz. 15.30 w czasie Mszy Świętej w Godzinie Miłosierdzia, a dla 
dorosłych o godz. 18.00. W niedziele o godz. 16.30 Gorzkie Żale. Uczestnicząc             
w  tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 
 8. Męski Różaniec w sobotę - 5 marca 2022 r. o g.11.00 w par. św. Aleksandra. 
Od marca Suwalski Męski Różaniec odbywać się będzie w I soboty każdego miesiąca. 
Podczas tych spotkań prowadzona będzie formacja dla mężczyzn oraz realizowane 
wszystkie warunki pierwszych sobót, zgodnie z prośbą Maryi w Fatimie. Modlitwa 
rozpoczynać się będzie o g. 11.00 w kościele św. Aleksandra.  
 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. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suwałkach informuje, że prowadzi 
nabór do klasy pierwszej, drugiej, czwartej, piątej i siódmej na nowy rok szkolny      
2022/2023. Szkoła zapewnia  wysoki poziom nauczania oraz wychowanie respektujące 
chrześcijański system wartości. Bliższe informacje można uzyskać w sekretariacie 
przy ul. Kościuszki 47 b w Suwałkach, telefon 87 565 09 38. 
 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  


