OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA - 24 LIPCA 2022 roku
1. Dzisiaj 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.
2. Dzisiaj po każdej Mszy Świętej Błogosławieństwo kierowców i poświęcenie
pojazdów - z racji liturgicznego Wspomnienia św. Krzysztofa, Patrona kierowców, które
wypada jutro. Ofiary zebrane z tej okazji będą przeznaczone na MIVA Polska - która
zakupuje pojazdy dla polskich misjonarzy. Dodatkowo, można wesprzeć misjonarzy,
wpłacając na konto MIVA Polska (69 1240 1037 1111 0000 0691 6802) 1 grosz mnożąc
przez 1 szczęśliwie przejechany kilometr.
3. W poniedziałek Święto św. Jakuba Apostoła oraz liturgiczne Wspomnienie
św. Krzysztofa - patrona kierowców i podróżujących.
4. We wtorek Wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi
Panny.
5. W czwartek Wspomnienie św. Szarbela Mahklufa.
 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.
 w czwartek rozpoczyna się 30. Ełcka Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę,
która zakończy się 11 sierpnia. Zachęcamy do duchowej łączności z pielgrzymami
poprzez modlitwę. Osoby zainteresowane czynnym udziałem w pielgrzymce, mogą
jeszcze zgłaszać się do ks. Piotra Swędrowskiego tel. 538 429 799. Przypominamy, że
dziś ostatnie spotkanie przedpielgrzymkowe przy parafii św. Anieli Salawy o godz. 19.00.
Można jeszcze składać intencje pielgrzymkowe.
6. W piątek Wspomnienie św. Marty.
7. Ks. Bp. Jerzy Mazur w trosce o dobro duchowe wiernych - wszystkim
diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terenie Diecezji Ełckiej w piątki
29 lipca i 12 sierpnia br. udziela dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości
od pokarmów mięsnych. Wierni przyjmujący dar dyspensy powinni odmówić
modlitwę Ojcze Nasz w intencji poszanowania życia ludzkiego.
8. W czasie wakacji sprawy kancelaryjne załatwić można po Mszy Świętej
o godz. 18.00
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

