
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE      
 

NIEDZIELA - 29 stycznia 2023 r.  
 
 

1. Dzisiaj przypada Światowy Dzień Trędowatych - otoczmy modlitwą chorych,    
ludzi dobrej woli i misjonarzy pracujących z chorymi.. 

2. We wtorek Wspomnienie św. Jana Bosko. 
3. W środę po Mszy Świętej o godz. 18.00, w sali na plebanii spotkanie Rycerzy    

Kolumba. 
4. W tym tygodniu I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 

  5. W czwartek 2 lutego - Święto Ofiarowana Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej) 
obrzęd poświęcenia świec w czasie każdej Mszy Świętej - taca tego dnia przeznaczona na 
fundusz zakonu kontemplacyjnego Sióstr Karmelitanek Bosych w Ełku. Jest to również         
27. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.  

  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. W piątek Wspomnienie św. Błażeja - za jego wstawiennictwem prosimy Boga            
o zdrowie gardła i o łaskę dobrego korzystania z daru mowy. Po Mszy Świętej możliwość 
błogosławieństwa św. Błażeja. 

 po Mszy Świętej o godz. 15.30 zapraszamy na spotkanie Matek w Modlitwie - 
sala na plebanii.  

 W I piątek miesiąca po Mszy Świętej o godz. 18.00 Adoracja - Godzina Getsemani. 
7. W sobotę Nabożeństwo I sobotnie po Mszy Świętej o godz. 18.00 
 8. W następną niedzielę Wspomnienie św. Agaty-  błogosławieństwo chleba i wody ku 

czci Świętej. 
  9. Wizyta Duszpasterska w tym tygodniu (od ok. godz. 16.15) według grafiku: 

 30 stycznia (poniedziałek) - ul. Waryńskiego 21  
 31 stycznia (wtorek) - ul. Waryńskiego 22 (1-35, 36-70) 
 1 lutego (środa) - ul. Waryńskiego 20 (1-30,31-45) 
 2 lutego (czwartek) - ul. 1 Maja 25 a (numery od 31 - 90) 
 3 lutego (piątek) - ul. 1 Maja 27 a (1-30,31-60) 

Grafik na kolejne dni podamy w następną niedzielę. 
Ofiary złożone w ramach kolędy, przeznaczone są na dokończenie prac przy organach.  
 10. 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.  
 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 
 12. Zachęcamy do nabywania prasy katolickiej oraz książki pt. „Proboszcz             
z Suwałk. Droga do świętości ks. Kazimierza Hamerszmita” autorstwa Grzegorza     
Polaka, cena 20 zł.  


