OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA - 19 CZERWCA 2022 roku
1. Codziennie do piątku po Mszy Świętej o godz. 18.00 - procesja Eucharystyczna wokół
kościoła.
2. W poniedziałek o godz. 19.00 spotkanie z kandydatami do Bierzmowania.
3. We wtorek Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika.
4. W środę 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.
5. W czwartek Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
 zakończenie Oktawy Bożego Ciała i Tygodnia Eucharystycznego, błogosławieństwo
wianków, ziół oraz dzieci - o godz. 18.00 i procesja do 4 małych ołtarzy wokół kościoła.
 obchodzimy Dzień Ojca, jest to okazja do refleksji nad znaczeniem roli ojca we
współczesnej, katolickiej rodzinie - pamiętajmy o nich w modlitwie.
 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 Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Główna Msza Święta
Odpustowa o godz. 15.30. Obchodzimy też 30-lecie ustanowienia naszej parafii (data
ustanowienia 29 czerwca 1992 r.). Z racji uroczystości kościelnej post nie obowiązuje.
Jest to również Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.
 zakończenie roku szkolnego i katechetycznego - życzymy spokojnych i błogosławionych
wakacji. Pamiętajmy o uczestnictwie we Mszach Świętych.
7. W sobotę Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
8. W następną niedzielę będą zbierane ofiary do puszek na fundusz duszpasterstwa
młodzieży diecezji ełckiej.
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. 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.

