
 

 
 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE      
NIEDZIELA - 17 LIPCA 2022 roku   

 1. Dzisiaj po każdej Mszy Świętej będzie możliwość okazania naszej wdzięczności 
za posługę duszpasterską ojca Grzegorza - dominikanina i złożenia dobrowolnej ofiary 
na Jego dalszą działalność misyjną. 

 77. rocznica Obławy Augustowskiej (uroczystości w Gibach).   
 2. W 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. 
 3. W piątek Święto św. Marii Magdaleny. 

 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.  
 4. W sobotę Święto św. Brygidy Szwedzkiej - Patronki Europy. 
 5. W niedzielę przypada Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych. Został on 
ustanowiony przez papieża Franciszka na czwartą niedzielę lipca, przed Dniem 
Wspomnienia świętych Joachima i Anny, dziadków Pana Jezusa.  
 6. W następną niedzielę Błogosławieństwo kierowców i poświęcenie pojazdów 
po każdej Mszy Świętej - z racji liturgicznego Wspomnienia św. Krzysztofa, Patrona kierow-
ców, które wypada w poniedziałek. Ofiary zebrane z tej okazji będą przeznaczone 
na MIVA Polska - która zakupuje pojazdy dla polskich misjonarzy. Dodatkowo, moż-
na         wesprzeć misjonarzy, wpłacając na konto MIVA Polska  (69 1240 1037 1111 
0000 0691 6802) 1 grosz mnożąc przez 1 szczęśliwie przejechany kilometr.  
 7. W czasie wakacji sprawy kancelaryjne załatwić można po Mszy Świętej             
o godz. 18.00   
 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. 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       
u opiekuna grupy ks. Piotra Swędrowskiego tel. 538 429 799 
Osoby zainteresowane, zapraszamy na spotkania przedpielgrzymkowe przy parafii       
bł. Anieli Salawy - 24 lipca br. o godz. 19.00. 


