OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA - 16 października 2022 r.
1. Dzisiaj przypada kolejna rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
Jest to Dzień Papieski w związku z tym ofiary zebrane do puszek przeznaczone będą
na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” - żywy pomnik św. Jana
Pawła II.
2. W poniedziałek Wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego.
3. We wtorek Święto św. Łukasza Ewangelisty - Dzień modlitw za pracowników
Służby Zdrowia.
4. W środę Wspomnienie bł. ks. Jerzego Popiełuszko - jest to 38. rocznica Jego
męczeńskiej śmierci. W tym dniu modlimy się za Ojczyznę i sprawiedliwość społeczną.
 O godz. 18.00 specjalna Msza Święta w intencji Ojczyzny a po niej procesja
z relikwiami pod obelisk przy kościele św. Aleksandra.
5. W czwartek Wspomnienie św. Jana Kantego.
 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.
6. W piątek po Mszy Świętej o godz. 18.00 zapraszamy na kolejne Rozważania pod
Kopułą.
 po Mszy Świętej o godz. 15.30 zapraszamy na spotkanie Matek w Modlitwie sala na plebanii.
7. W sobotę Wspomnienie św. Jana Pawła II.
 jak każdego 22 dnia miesiąca o godz. 18.00 Msza Święta za wstawiennictwem
Św. Rity o pomoc duchową rodzinom, które przeżywają boleść po dziecku utraconym
i zmarłym przed narodzeniem.
8. W następną niedzielę zebrana taca przeznaczona będzie na Papieskie
Dzieła Misyjne z racji rozpoczynającego się Tygodnia Misyjnego.
 w IV niedzielę miesiąca Spotkanie członków Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
w sali na plebanii po Koronce do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00
9. Zapraszamy na Październikowe Nabożeństwa różańcowe do Matki Bożej.
Odbywają się one od poniedziałku do soboty o godz. 17.30, a w niedzielę po Mszy Świętej
o godz. 17.00. Nabożeństwa do św. Józefa i Matki Bożej Nieustającej Pomocy po Mszy
Świętej o godz. 18.00.
Na modlitwę różańcową w poniedziałki o godz. 19.00 zapraszamy szczególnie
młodzież - kandydatów do sakramentu bierzmowania.
10.Zbliża się listopad - przypominamy o możliwości składania na wypominki oraz
Msze Święte zbiorowe za zmarłych. Karteczki i koperty znajdują się pod chórem na stoliku.
Wypominki połączone z różańcem przez cały listopad o godz. 17.30, a Msza Święta
Zbiorowa przez cały listopad o godz. 18.00 - w niedzielę o godz. 17.00
Pamiętajmy również o uporządkowaniu grobów i cmentarzy parafialnych.
11. Kancelaria parafialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 16.30 - 17.30.
12. 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

