
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE      
 

NIEDZIELA - 11 grudnia 2022 r. 
 

 1. We wtorek Wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy. 

W tym dniu również Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego (1981) - Msza Święta za 

Ojczyznę w naszej parafii o godz. 18.00.  

 We wtorek spotkanie dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej o godz. 19.00 

 2. W środę Wspomnienie św. Jana od Krzyża.  

3. W czwartek po Mszy Świętej o godz. 15.30, zapraszamy na różaniec w intencji 

kapłanów posługujących w naszej parafii, kleryków ełckiego seminarium oraz              

o powołania do służby w Kościele. 

 W czwartek o godz. 19.00 spotkanie z kandydatami do Bierzmowania. 

4. W piątek rozpoczynają się w naszej parafii Rekolekcje adwentowe i zakończą się 

18 grudnia (niedziela) - nauki rekolekcyjne głosić będzie ks. Prof. dr hab. Zdzisław Żywica. 

 W piątek po Mszy Świętej o godz. 15.30 zapraszamy na spotkanie Matek          

w Modlitwie - sala na plebanii.  

 5. W Adwencie zapraszamy na Msze Święte Roratnie codziennie o godz. 7.00, 

15.30. Dzieci przychodzą z lampionami.  

 6. Rozprowadzane są opłatki wigilijne - osoby roznoszące opłatki posiadają stosowne 

upoważnienia ks. Proboszcza. Ofiary za opłatki w całości przeznaczone są na dokończenie 

prac przy organach. Opłatki można nabyć również w kancelarii lub zakrystii. 

 7. Do nabycia są świece Caritas w cenie 20 zł. Uzyskane fundusze przeznaczone  

będą na Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. 

 8. Prezydent Miasta Suwałk, Pan Czesław Renkiewicz serdecznie zaprasza 

wszystkich Parafian i Gości na tradycyjną Wigilię Miejską. Wspólne kolędowanie 

oraz dzielenie się opłatkiem rozpocznie się w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach,     

ul. Wojska Polskiego 2, w dniu 18 grudnia (niedziela) o godz. 14.00. Na najmłodszych 

będzie czekał św. Mikołaj z drobnymi upominkami. 

 9. Zachęcamy do wsparcia leczenia i rehabilitacji Pawła Dydzińskiego przekazując 

darowiznę na konto Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej 51 9367 0007 0010 0017 3762 

0001 tytułem: na leczenie, rehabilitację i pomoc Paweł Dydziński lub 1% podatku            

w zeznaniu PIT nr KRS 0000226036 

 10.Kancelaria parafialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 16.30 - 17.30. 

 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 


