OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA - 20 MARCA 2022 roku
1. Dziś ofiary do puszek zbierane będą na pomoc Ukrainie, organizowaną przez
Caritas Diecezji Ełckiej.
2. We wtorek, jak każdego 22 dnia miesiąca o godz. 18.00 Msza Święta za
wstawiennictwem Św. Rity o pomoc duchową rodzinom, które przeżywają boleść po dziecku
utraconym i zmarłym przed narodzeniem.
3. W czwartek 18. Narodowy Dzień Życia oraz Narodowy Dzień Pamięci Polaków
ratujących Żydów pod okupacją niemiecką.
 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.
 W czwartek o godz. 18.00 Msza Święta o poszanowanie życia ludzkiego
w naszej Ojczyźnie od poczęcia do naturalnej śmierci.
 W czwartek po Mszy Świętej o godz. 18.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania
4. W piątek Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - z racji uroczystości post nie
obowiązuje. Jest to również Dzień Świętości Życia oraz rozpoczęcie Duchowej Adopcji
Dziecka Poczętego.
 o godz. 15:30 Eucharystia w intencji dzieci zmarłych przed narodzeniem i ich
rodziców, po Eucharystii - Pogrzeb dzieci zmarłych przed narodzeniem,
poświęcenie Krzyża na miejscu pochówku
 w piątek przypada 30. rocznica utworzenia diecezji ełckiej - Msza Święta
Dziękczynna o godz. 18.00.
5. W następną niedzielę po Koronce do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00 spotkanie członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w sali na plebanii.
6. 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.
7. Pomoc uchodźcom z Ukrainy - 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)
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

