
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE      
 

NIEDZIELA - 15 stycznia 2023 r.  
 

 1. We wtorek Wspomnienie św. Antoniego. 
W tym dniu przypada 20. rocznica śmierci  śp. J. E. ks. Bp. Edwarda Samsela. 
Jest to również 26. Dzień Judaizmu w Kościele katolickim w Polsce.  
  2. W środę rozpoczęcie Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan.  

 3. W czwartek Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara - biskupa. 

  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. 

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

w Modlitwie - sala na plebanii.  

  5. W sobotę Wspomnienie św. Agnieszki.  
W tym dniu obchodzimy również Dzień Babci, a w niedzielę Dzień Dziadka - pamiętajmy        
w modlitwach za nich - za żywych i zmarłych. 
 6. W niedzielę 22 dnia miesiąca o godz. 17.00 Msza Święta za wstawiennictwem         
Św. Rity o pomoc duchową rodzinom, które przeżywają boleść po dziecku utraconym               
i zmarłym przed  narodzeniem.  
Msza Święta o godz. 17.00 z udziałem Księdza Pastora i modlitwa o jedność chrześcijan. 

 7. Wizyta Duszpasterska w tym tygodniu (od ok. godz. 16.15) według grafiku: 

 16 stycznia (poniedziałek) - ul. Osiedle II bl. 7, 8 

 17 stycznia (wtorek) - ul. Osiedle II bl. 9,10 

 18 stycznia (środa) - ul. Osiedle II bl. 12 

 19 stycznia (czwartek) - ul. Osiedle II bl. 11,13  

 20 stycznia (piątek) - ul. Osiedle II bl. 14,15 

Grafik na kolejne dni podamy w następną niedzielę. 

Ofiary złożone w ramach kolędy, przeznaczone są na dokończenie prac przy organach.  

 8. W czasie trwania kolędy sprawy parafialne, będą załatwiane bezpośrednio po Mszy 
Świętej o godz. 15.30 lub w kancelarii w godz. od 8.00 do 15.00.  

 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 


