
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE      

 
NIEDZIELA - 11 września 2022 r.  

 
1.  Dzisiaj rozpoczyna się 12. Tydzień Wychowania oraz Kwartalne dni modlitw 

za dzieci, młodzież i wychowawców.  
 2. We wtorek Wspomnienie św. Jana Chryzostoma.   

 We wtorek 13 lipca br. Nabożeństwo Fatimskie - inaczej niż dotychczas - o godz. 20.00 - 
prosimy o przyniesienie świec na procesję światła. 
 3. W środę Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Zachęcamy do uporządkowania 
krzyży przydrożnych. W tym dniu przypada 4. rocznica sprowadzenia do naszego         
Sanktuarium relikwii bł. Teofila Matulionisa biskupa i męczennika oraz rocznica rozpoczęcia 
Dróg Krzyżowych Uzdrowienia przygotowujących do Jubileuszu 2000 - lecia Męki, 
Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa. 
 4. W czwartek Wspomnienie Najświętszej Marii Panny Bolesnej. 

 Jak w każdy 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 Wspomnienie św. Męczenników Korneliusza i Cypriana.  

 W piątek po Mszy Świętej o godz. 15.30 zapraszamy na spotkanie Matek          
w Modlitwie - sala na plebanii. 

6. Z dnia 16 na 17 września (piątek-sobota) od godz. 21.00 do 3.00 Noc Walki    
o błogosławieństwo dla Polski. Msza Święta o godz. 24.00. 
 7. W sobotę przypada 83. rocznica napaści Związku Radzieckiego na Polskę - 
uroczystości Miejskie o godz. 9.00 przy Pomniku Bohaterów Września. 
 8. Kancelaria parafialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 16.30 - 17.30.   
 9. Trwają zapisy kandydatów do przyjęcia sakramentu Bierzmowania. Zachęcamy    
także chłopców, którzy są po I Komunii Świętej do Liturgicznej Służby Ołtarza. Zapisy      
w zakrystii po Mszy Świętej lub w kancelarii u ks. Marcina. 
 10. Trwają zapisy uczniów klas 3 na przygotowanie do I Komunii Świętej.                  
I Komunia Święta jest uroczystością w parafii, w której się mieszka, a nie w parafii na 
terenie, której znajduje się szkoła. Zapisy dzieci po Mszy Świętej w zakrystii lub      
kancelarii kościoła. 
 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 


