OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA - 3 LIPCA 2022 roku
1. W środę Bł. Marii Teresy Ledóchowskiej - Patronki Dzieł Misyjnych w Polsce, jest
to Święto Patronalne Apostolstwa Chorych.
 W I środę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 18.00, w sali na plebanii spotkanie
Rycerzy Kolumba.
2. W tym tygodniu I czwartek miesiąca.
3. 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.
4. Jak zawsze w drugi piątek miesiąca, Msza Święta o godz. 18.00 (intencje
zbierane przede Mszą Świętą). O godz. 19.00 Droga Krzyżowa Uzdrowienia, następnie
adoracja Krzyża - Monstrancji - do godz. 22.00.
5. W sobotę - 9 lipca - w Lipsku odbędą się uroczystości odpustowe ku czci
Błogosławionej Marianny Biernackiej:
- godz. 10.00 - zawiązanie Wspólnoty
- godz. 10.15 - świadectwo wnuczki bł. Mariany
- godz. 10.30 - Różaniec w intencji rodzin
- godz. 11.00 - Msza Święta pod przewodnictwem J.E. ks. Bp. Jerzego Mazura.
6. W czasie wakacji sprawy kancelaryjne załatwić można po Mszy Świętej
o godz. 18.00
7. 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
8. 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.
9. Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić następujące osoby:
Zapowiedź I
Radosław Supiński - kawaler - par. św. Aleksandra
Wiktoria Zadarko - panna - par. tutejsza
oraz
Paweł Kisiliczuk - kawaler - par. Ząbkowice Śląskie
Agnieszka Kalinowska - panna - par. tutejsza
Kto by wiedział o przeszkodach między tymi osobami, w sumieniu zobowiązany jest
powiadomić tutejszych duszpasterzy.

