
 
 
 
 
 

 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

 
NIEDZIELA - 12 CZERWCA 2022 roku 

 
1. Dzisiaj Uroczystość Najświętszej Trójcy. Dzisiejsza taca przeznaczona na 

Wyższe Seminarium Duchowne w Ełku. Po każdej Mszy Świętej ks. Błażej zbiera 
ofiary, które przeznaczone będą na pomoc Ukrainie.  

2. W poniedziałek Wspomnienie św. Antoniego z Padwy. 

 także w poniedziałek - 13 czerwca Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny 
z Fatimy, Nabożeństwo Fatimskie rozpocznie się o godz. 21.00. Prosimy o 
przyniesienie świec.  

3. We wtorek Wspomnienie błogosławionego Michała Kozala; jest to również 
Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów 
Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.  

4. W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało). 
Msze święte w porządku niedzielnym. Msza święta z procesją o godz. 12.00 będzie 
odprawiona w Parafii p.w. Św. Aleksandra na schodach kościoła, a następnie 
przejście w procesji do czterech ołtarzy wokół parku Konstytucji 3 Maja.  
Zapraszamy w odświętnych strojach dzieci pierwszokomunijne. 
Od piątku zapraszamy na tydzień eucharystyczny w ramach Oktawy Bożego Ciała, 
który ma nas przygotować do Uroczystości Odpustowej NSPJ w następny piątek.  

 Codziennie przez cały tydzień procesja do 4 ołtarzy wokół kościoła, 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.  

  W piątek o godz. 19.00 spotkanie z kandydatami do Bierzmowania. 
7. Nabożeństwa czerwcowe po Mszy Świętej o godz. 18.00, a w niedzielę o godz. 17.00.  
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 dodatkowy nabór do klasy 2,4 i 5 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. 

10.  Do sakramentu małżeństwa mają zamiar wstąpić następujące osoby: Jasiński 
Mateusz kawaler parafii tutejszej i Augustajtys Ewa, panna z parafii tutejszej. 

11. Rodzina Radia Maryja z Parafii Św. Aleksandra w Suwałkach organizuje 
wyjazd na 31 Pielgrzymkę Radia Maryja na Jasną Górę w dniach 9-10 lipca 2022r. 
koszt udziału w pielgrzymce to 230zł zawiera nocleg, przejazd i ubezpieczenie. 
Informacje i zapisy w niedzielę przy Kościele Św. Aleksandra od 8.00 do 10.30, oraz 
pod numerem telefonu 87 566 24 46 u Pani Wandy. 

 


