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NIEDZIELA - 29 MAJA 2022 roku 
 

 1. Dzisiaj Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego - Święto Dziękczynienia. 
Dzisiaj  w parafii Kongres Różańcowy – każdą Mszę Świętą rozpoczynamy dziesiątką 
różańca, a o godz. 20.00 przed Mszą Świętą odmówimy cały różaniec i odśpiewamy 
Apel Maryjny.  
 2. We wtorek  Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.  
 3. W środę  Wspomnienie św. Justyna.   

 1 czerwca Dzień Dziecka - modlimy się za dzieci całego świata, zwłaszcza z krajów, 
gdzie toczy się wojna i panuje głód. Z tej okazji, wszystkim dzieciom, małym i dużym, 
życzymy Błogosławieństwa Bożego, samych uśmiechów, bo „Gdy śmieje się dziecko 
- śmieje się cały świat”. (Janusz Korczak)   

 W I środę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 18.00, w sali na plebanii spotkanie 
Rycerzy Kolumba. 
 4. 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 
 5. 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. 
 6. W piątek po Mszy Świętej o godz. 15.30 zapraszamy na spotkanie Matek          
w Modlitwie - sala na plebanii.  
 7. Od piątku - 27 maja do soboty - 4 czerwca o godz. 17.00 w niedzielę            
i godz. 18.00 w tygodniu - Wspólnota Dzieła Nieustającej Nowenny Uczniów Jezusa 
prowadzi Nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego.  
  8. W następną niedzielę na każdej Mszy Świętej kazanie głosić będzie ks. Piotr 
Swędrowski.  Po Mszy zbierać będzie intencje, w których modlić się będzie w czasie 
pielgrzymki na Jasną Górę.  
 9. Nabożeństwa czerwcowe po Mszy Świętej  o godz. 18.00, a w niedzielę o godz. 17.00.  
 10.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  
 11.Parafia pw. Kazimierza Królewicza w Suwałkach zaprasza na Pielgrzymkę 
rowerową do Studzienicznej na Zesłanie Ducha Świętego, dn. 5 czerwca. Zapisy         
u organizatora lub tel. 691 198 115. Więcej szczegółów na plakacie. 
 12.Suwalski Ośrodek Kultury zaprasza na trzy dniowe wokalne warsztaty       
chrześcijańskiego gospel w dniach 17-19 czerwca. Szkolenie dla dzieci, młodzieży      
i dorosłych pod okiem: Clintona Jordana z Wielkiej Brytanii i Gabrieli Gąsior. Uczestnicy 
warsztatów wystąpią w koncercie finałowym obok gwiazd festiwalu, Suwalskiej       
Orkiestry Kameralnej i zespołu Holy Noiz. Zgłoszenia do 12 czerwca! Do końca maja 
tańszy wstęp! Więcej informacji na stronie www.soksuwalki.eu 

http://www.soksuwalki.eu

