OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA - 9 października 2022 r.
1. We wtorek Wspomnienie św. Jana XXIII - papieża.
2. W środę Wspomnienie bł. Jana Beyzyma.
3. W czwartek Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego.
 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.
 w czwartek 13 października o godz. 20.00 - odbędzie się ostatnie w tym roku
Nabożeństwo Fatimskie - prosimy o przyniesienie świec na procesję światła.
4. W piątek Wspomnienie św. Małgorzaty Marii Alacoque.
 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.
 Jest to także Dzień Edukacji Narodowej - pamiętajmy w swoich modlitwach
o żywych i zmarłych nauczycielach, wychowawcach, katechetach i kapłanach
5. W sobotę Wspomnienie św. Teresy z Avila od Jezusa jest to również Dzień
Dziecka Utraconego - Msza Święta o godz. 18.00 - ze specjalnym nabożeństwem.
6. W następną niedzielę 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.
7. 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.
8. Kancelaria parafialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 16.30 - 17.30.
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

