Ogłoszenia 10.10.2021r.

Ogłoszenia duszpasterskie
10 października 2021 r. – XXVIII Niedziela Zwykła
1) Dzisiaj przeżywamy XXI Dzień Papieski pod hasłem „Nie lękajcie się”. Zbiórka po Mszach
św. do tzw. puszek na
Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia
– żywy pomnik św. Jana Pawła II.
2) Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11:00 spotkanie kandydatów przygotowujących się do
sakramentu bierzmowania i ich rodziców
.
3) W październiku w kaplicy na wyspie stałych Mszy św. nie ma. Natomiast Msze św. są
odprawiane w kościele o godz. 17:00, a nabożeństwo Różańcowe po Mszy św
. Dzisiaj również nabożeństwo październikowe po Mszy św. o godz. 17.00. Zachęcamy do
modlitwy różańcowej w kościele i w rodzinach. W środę 13 października
różaniec Fatimski
. W czwartek 14 października
Dzień Edukacji Narodowej
, a w sobotę 16 października – kolejna
rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową
(1978).

4) Spotkanie formacyjne Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w piątek po nabożeństwie
październikowym, a w niedzielę po Mszy św. o godz. 17:00 i nabożeństwie październikowym
spotkanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej
.
5) Tegoroczna Pielgrzymka Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej odbędzie się 17
października br. Zapraszamy wszystkich Szafarzy wraz z rodzinami do Katedry Ełckiej,
diecezjalnego Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej. Spotkanie rozpocznie się o godz.15:00
Mszą Świętą pod przewodnictwem Księdza Biskupa Ordynariusza. W tym dniu uroczyście
rozpoczynamy etap diecezjalny Synodu.
6) Ks. Tomasz Bondzio – Diecezjalny Duszpasterz Młodzieży zaprasza na sesję o
rozeznaniu powołania
, która odbędzie się 16 października w kościele bł. Karoliny w Ełku. Jeśli doświadczyłeś Boga w
swoim życiu, uznajesz prawdę, że Jezus jest Twoim Panem i zastanawiasz się nad wyborem
swojego powołania to ta propozycja jest dla Ciebie! Zapraszamy na spotkanie, podczas którego
chcemy patrzeć na to, co jest ważne w czasie, kiedy wybieramy drogę swojego życia. ‘Obyś był
zimny albo gorący’ – mówi Pismo Święte. Nie bądź letni, czyli nieokreślony. Nasze świadome
życie to pasmo decyzji do podjęcia. Zarówno te małe, jak i wielkie są dla nas szansą
wspaniałego rozwoju. Spójrz na moment życia, w którym jesteś i podejmij decyzję, która
zmienia życie, a żyje się tylko raz!
Spotkanie odbędzie się 16 października (sobota) w parafii pw. bł. Karoliny Kózkówny w
Ełku. Poprowadzi je ks. Tomasz Bondzio. Udział jest bezpłatny. Zgłoszenia:
Wyślij e-mail na adres: mlodzielk@gmail.com, podając: imię, nazwisko, wiek, adres e-mail,
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parafię do 12 października 2021. Sesja skierowana jest do osób od 16 roku życia.
Ramowy plan spotkania
: 10:00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu (kościół pw. bł. Karoliny Kózkówny, Ełk, ul.
Księcia Witolda 2a); 10:30 – Przejście do salek pod kościołem; 10:45 – Konwencja I; 11:45 –
Przerwa na kawę/herbatę/wodę/ciastko; 12:00 – Konwencja II; 12:50 – Q&A; 13:00 –
Zakończenie
7) Spotkaniu Ełckiego Wolontariatu Misyjnego dnia 23 października 2021 r. w sali
konferencyjnej Kurii w Ełku w godz. od 9:00 do 15:30. Zapraszamy młodych ludzi w wieku od lat
16, zainteresowanych wyjazdem do krajów misyjnych w charakterze wolontariusza. Więcej
informacji na stronie diecezji w zakładce Wydział Misyjny. Ks. Krzysztof Karski i S. Donata Topa
- Koordynatorzy Ełckiego Wolontariatu Misyjnego.
8) Wszystkim naszych parafianom, pielgrzymom i gościom życzymy dobrego wypoczynku i
doświadczenia błogosławieństwa Bożego i Opieki Matki Bożej Pani Studzieniczańskiej.
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