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 1. Dzisiaj Dzień Modlitw za Kościół na Wschodzie. Dzisiejsze ofiary do puszek 
przeznaczone są na Fundusz Pomocy Kościołowi na Wschodzie.  

 Dziś również można złożyć ofiarę do puszki na leczenie i rehabilitację Pawła    
Dydzińskiego lub przekazać darowiznę na konto Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej     
51 9367 0007 0010 0017 3762 0001 tytułem: na leczenie, rehabilitację i pomoc Paweł 
Dydziński. Zachęcamy również do przekazania 1% podatku w zeznaniu PIT nr KRS 
0000226036 
 2. W Adwencie zapraszamy na Msze Święte Roratnie codziennie o godz. 7.00, 
15.30. Dzieci przychodzą z lampionami.  
 3. We wtorek Wspomnienie św. Mikołaja - tzw. Mikołajki, imieniny obchodzi              
ks. Proboszcz - otoczmy Go serdeczną i życzliwą modlitwą.  

 Nabożeństwo do św. Józefa przed Mszą Świętą o godz. 17.30. 
 4.  W środę Wspomnienie św.  Ambrożego. 

 W I środę miesiąca po Mszy Świętej o godz. 18.00, w sali na plebanii spotkanie 
Rycerzy Kolumba 

 Nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy przed Mszą Świętą o godz. 17.30. 
 5. W czwartek Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. W tym dniu skorzystajmy      
z Godziny Łaski od 12.00 do 13.00. Taca zebrana w tym dniu przeznaczona jest na 
Fundusz zapomogowy dla parafii w potrzebie. 

 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. 
  6. Jak w każdy 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. 
 7. Rozprowadzane są opłatki wigilijne - osoby roznoszące opłatki posiadają stosowne 
upoważnienia proboszcza. Ofiary za opłatki w całości przeznaczone są na dokończenie 
prac przy organach. Opłatki można otrzymać również w kancelarii lub zakrystii. 
 8. Do nabycia są świece Caritas w cenie 20 zł. Uzyskane fundusze przeznaczone  
będą na Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. 
 9. Kancelaria parafialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 16.30 - 17.30. 
 10. 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 


