OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA - 26 CZERWCA 2022 roku
1. Dzisiaj będą zbierane ofiary do puszek na fundusz duszpasterstwa młodzieży
diecezji ełckiej.
2. Spotkania z kandydatami do bierzmowania odbywać się będą w tym tygodniu
w następującym porządku:
 poniedziałek godz. 19.00 spotkanie kandydatów z rodzicami;
 wtorek godz. 19.00 spotkanie kandydatów i świadków bierzmowania;
 środa godz. 16.00 spowiedź kandydatów, rodziców i świadków;
3. W poniedziałek Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy.
4. We wtorek Wspomnienie św. Ireneusza.
5. W środę Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła - taca zebrana w tym dniu
przeznaczona będzie na potrzeby Stolicy Apostolskiej. W tym dniu obchodzimy też
30-lecie ustanowienia naszej parafii (29 czerwca 1992 r.)
6. W tym tygodniu I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca.
 W I piątek o godz. 19.00 - Godzina Czuwania - Gethsemani.
 W I sobotę miesiąca - po Mszy Świętej o godz. 18.00 Nabożeństwo Pierwszosobotnie.
7. W czwartek o godz. 15.30 Sakramentu Bierzmowania udzieli Jego Ekscelencja
ks. Bp. Jerzy Mazur.
 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.
8. Nabożeństwa czerwcowe po Mszy Świętej o godz. 18.00, a w niedzielę o godz. 17.00.
9. 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
10. 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.
11. Serdecznie zapraszamy do udziału w 30. Ełckiej Pielgrzymce Pieszej na Jasną
Górę w dniach od 28 lipca do 11 sierpnia 2022 r. Koszt pielgrzymki 300 zł. Zapisy od
20 czerwca u opiekuna grupy ks. Piotra Swędrowskiego tel. 538 429 799
Osoby zainteresowane, zapraszamy na spotkania przedpielgrzymkowe przy parafii
bł. Anieli Salawy - 3 lipca br., 24 lipca br. o godz. 19.00.
Intencje pielgrzymkowe można składać w swoich parafiach albo bezpośrednio do ks. Piotra.

