
 

 
 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE      
    NIEDZIELA - 7 SIERPNIA 2022 roku   

 

 1. W poniedziałek Wspomnienie św. Dominika. 
 2. We wtorek Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) - Patronki 
Europy. 
 3. W środę Święto św. Wawrzyńca. 
 4. W czwartek Wspomnienie św. Klary.  

 W tym dniu kończy się 30. Ełcka Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę. Zachęcamy 
do duchowej łączności z pielgrzymami poprzez modlitwę.  

  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 po Mszy Świętej o godz. 18.00 - Droga Krzyżowa Uzdrowienia              
o godz. 19.00, następnie Adoracja do godz. 22.00.  

  Ks. Bp. Jerzy Mazur w trosce o dobro duchowe wiernych - wszystkim           
diecezjanom oraz wiernym przebywającym na terenie Diecezji Ełckiej w piątek           
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. 

6. W sobotę - 13 sierpnia - Nabożeństwo Fatimskie, które rozpocznie się o godz. 
21.00. Prosimy o przyniesienie świec.  

7. Dnia 13 sierpnia 2022 roku (sobota) odbędzie się XX Diecezjalna Pielgrzymka     
w intencji trzeźwości do Sanktuarium Matki Bożej w Studzienicznej. Rozpoczęcie 
spotkania o godz. 10.00, o godz. 11.00 Msza Święta, zakończenie o godz. 15.30. 
 8. W następną niedzielę zebrana taca przeznaczona będzie na Fundusz kapłański 
diecezji ełckiej.   
 9. Sierpień to miesiąc trzeźwości - przypominamy o idei trzeźwości jako wypełnieniu 
Ślubów Jasnogórskich.  
 10. W czasie wakacji sprawy kancelaryjne załatwić można po Mszy Świętej             
o godz. 18.00   
 11.  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 
 12. Do stanu małżeńskiego mają zamiar wstąpić następujące osoby: 

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

oraz 
Zapowiedź II 

Szymon Matyjak - kawaler - par. Nawiedzenia NMP i św. Anny w Lubawie 
Urszula Jurewicz - panna - par. tutejsza 

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


