
 

 
 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE      
NIEDZIELA - 14 SIERPNIA 2022 roku   

 
 1. Dzisiaj Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, jest to również Dzień 
modlitw za pomordowanych w obozach koncentracyjnych, więzieniach i łagrach.  
Dzisiaj wieczorem Wigilia Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki 
Bożej Zielnej).  
Dzisiejsza taca przeznaczona będzie na Fundusz kapłański diecezji ełckiej.   
 2. W poniedziałek Uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Bożej 
Zielnej). Błogosławieństwo ziół i kwiatów na każdej Mszy Świętej. Msze Święte          
w porządku niedzielnym.  

 W tym dniu przypada również 102. rocznica Bitwy Warszawskiej - Cudu nad 
Wisłą i Święto Wojska Polskiego. 
  3. W środę Wspomnienie św. Jacka. 
 4. 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. 

5. W piątek Święto Rocznicy Poświecenia Kościoła Katedralnego. 
 6. W sobotę Wspomnienie św. Bernarda z Clairvaux. Jest to również dzień imienin 
ks. Bernarda - posługującego w naszej parafii. Pamiętajmy o Solenizancie w naszych            
modlitwach. 

7. Sierpień to miesiąc trzeźwości - przypominamy o idei trzeźwości jako wypełnieniu 
Ślubów Jasnogórskich.  
 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 
 10. W niedzielę 28 sierpnia br., tradycyjnie odbędzie się pielgrzymka piesza do 
Matki Bożej w Żylinach - wyjście pielgrzymów sprzed naszego Sanktuarium                
o godz. 7.45. Będzie możliwość powrotu autobusem miejskim.  
Główna Msza Święta odpustowa w tym  dniu o godzinie 11.00. Parafianie zapraszają 
po Eucharystii na AGAPĘ.  
 11. Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić następujące osoby: 

Zapowiedź II 
Dominik Borkowski - kawaler - par. tutejsza 
Julita Romanowska - panna - par. tutejsza 

Kto by wiedział o przeszkodach między tymi osobami, w sumieniu zobowiązany jest     
powiadomić tutejszych duszpasterzy.  


