OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA - 13 MARCA 2022 roku
1. Dziś Niedziela „Ad Gentes” - ofiary do puszek przeznaczone będą na Dzieło
Pomocy Ad Gentes.
2. 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.
3. W czwartek (17 marca) rozpoczynają się Parafialne Rekolekcje Wielkopostne
i zakończą się w niedzielę (20 marca). Nauki rekolekcyjne głosić będzie ks. Mariusz
Pawlina. Msze Święte z naukami o godz. 7.00, 12.00, 15.30, 18.00.
4. W piątek po Mszy Świętej o godz. 15.30 zapraszamy na spotkanie Matek
w Modlitwie - sala na plebanii.
 W piątek Drogę krzyżową o godz. 18.00 - poprowadzą Rycerze Kolumba będzie ona dedykowana św. Józefowi.
 W piątek o godz. 19.30 zapraszamy na kolejne Rozważania pod Kopułą, temat
„In vitro - fakty i mity.”
5. W sobotę Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny - Patrona
Kościoła Powszechnego.
6. W następną niedzielę ofiary do puszek zbierane będą na pomoc Ukrainie,
organizowaną przez Caritas Diecezji Ełckiej.
7. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych, Droga Krzyżowa
w środy o godz. 15.00 po Koronce do Miłosierdzia Bożego - prowadzi Wspólnota
Apostołów Bożego Miłosierdzia, w piątek dla dzieci o godz. 15.30 w czasie Mszy
Świętej w Godzinie Miłosierdzia, a dla dorosłych o godz. 18.00 (z wyjątkiem II piątku miesiąca),
Gorzkie Żale - w niedzielę o godz. 16.30.
Uczestnicząc w tych nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
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. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suwałkach informuje, że prowadzi
nabór do klasy 1,2,4,5,i 7 na nowy rok szkolny 2022/2023. Bliższe informacje można
uzyskać w sekretariacie przy ul. Kościuszki 47 b w Suwałkach, telefon 87 565 09 38.
10. 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

POMOC UCHODŹCOM Z UKRAINY

Przypominamy, że nadal aktualna jest pomoc Uchodźcom z Ukrainy. Dary
przyjmowane są w kancelarii parafialnej ul. Kościuszki 58 - od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 – 17.30
Istnieje możliwość wpłat środków finansowych na konto Caritas Diecezji Ełckiej
z dopiskiem „Ukraina” - 29 1020 4724 0000 3302 0027 2369 (PKO BP S.A. O/Ełk)

