OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA - 6 MARCA 2022 roku
1. Dziś rozpoczynają się Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty.
2. We wtorek, 8 marca Dzień Kobiet. Pamiętamy w modlitwach o bliskich nam
niewiastach.
 We wtorek - 8 marca, o godz. 19.00 spotkanie z dziećmi przygotowującymi się
do I Komunii Świętej.
3. 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.
4. W czwartek po Mszy Świętej o godz. 18.00, spotkanie kandydatów do bierzmowania.
5. 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.
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. Za tydzień w II Niedzielę Wielkiego Postu - Niedziela „Ad Gentes” - ofiary do
puszek przeznaczone będą na Dzieło Pomocy Ad Gentes.
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

Lista najważniejszych rzeczy potrzebnych do zabezpieczenia pomocy:
ŻYWNOŚĆ: mleko UHT, płatki zbożowe, żywność w słoikach (gołąbki, pulpety, fasolka
po bretońsku, flaczki, itp.), konserwy mięsne, pasztety, ryby w puszkach, paprykarze,
dżemy, olej, mąka, ryż, płatki, makaron, cukier, pieczywo chrupkie, herbata, słodycze
ŚRODKI HIGIENY I CZYSTOŚCI: płyny do kąpieli, mydło, pasta i szczoteczki do zębów,
podpaski, pieluchy dla dorosłych, papier toaletowy i ręczniki papierowe, ręczniki
(w tym z mikrofibry), worki na śmieci, płyn do mycia naczyń, mleczko do czyszczenia, itp.
PODSTAWOWE ŚRODKI MEDYCZNE: witaminy, środki przeciwbólowe,
przeciwgorączkowe, leki na kaszel i przeziębienie (również dla dzieci), opatrunki,
plastry, środki dezynfekcji i ochrony osobistej
ODZIEŻ: nowa bielizna damska, męska i dziecięca
NACZYNIA KUCHENNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU: talerz głęboki, łyżka, widelec,
nóż, kubek
INNE PRODUKTY: Latarki, baterie, podkłady jednorazowe na łóżka, prześcieradła
nieprzemakalne, koce, ręczniki, poduszki, kołdry, pościel
BARDZO PROSIMY NIE PRZEKAZYWAĆ ODZIEŻY UŻYWANEJ. ABY POMOC
BYŁA SKUTECZNA I DŁUGOFALOWA NALEŻY ZABEZPIECZYĆ WSKAZANE
PRODUKTY.
Rzeczy przyjmowane będą 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)

