
         OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 

V NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 
09 luty 2020 roku 

1. Biuro parafialne czynne w czasie ferii codziennie po wieczornej Mszy św.  
2. Serdecznie dziękuję osobom, które w miniony poniedziałek, włączyły się w prace 

porządkowe naszej świątyni. 
3. W najbliższy wtorek przypada Światowy Dzień Chorego. Podczas Mszy świętej 

wieczornej zostanie udzielony sakrament chorych. Mogą go przyjąć osoby będące 
w stanie łaski uświęcającej, przewlekle chore, ciężko chore lub w podeszłym 
wieku. Proszę o pomoc w dotarciu chorych osób do kościoła.  

4. Uczniów klasy VII zapraszam do zakrystii po deklarację chęci przyjęcia sakra-
mentu bierzmowania. Pierwsze spotkanie rozpoczynające przygotowanie do 
bierzmowania po feriach, w środę 4 marca.  

5. Zakończyłem wizytę duszpasterską, która trwała od 2 do 28 stycznia b.r. Kolę-
da dla większości stanowiła rodzinne i religijne wydarzenie. Dziękuje za życzli-
we przyjęcie, za dar wspólnej modlitwy, świadectwo chrześcijańskiego życia i 
serdeczną rozmowę, przy tym także za cenne uwagi, które świadczą o zatroska-
niu o kształt naszej wspólnoty parafialnej. Pragnę podziękować także za złożone 
przy tej okazji ofiary pieniężne. Do tych podziękowań dołączają się również mi-
nistranci. Zachęcam parafian do czynnego włączania się w życie naszej wspól-
noty parafialnej. Także poprzez zamawianie intencji Mszy św. Pamiętajmy, że 
Msza św. jest najdoskonalszą modlitwą, bo zanosimy ją do Ojca wraz z ofiarą 
Jego Syna. Jezus w Mszy św. pomaga nam uwielbiać Boga, umacnia naszą 
wiarę i nadzieję, by w trudach życia codziennego odnajdywać siłę w Bogu.  Za-
chęcam do uczestnictwa w Mszach św. także w tygodniu, przypominam, że w 
każdy piątek przed Mszą św. odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, a w 
każdą sobotę od godz. 17.00 zapraszam na adorację Najświętszego Sakramen-
tu, podczas której jest także możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i po-
jednania. Swoje zaproszenie kieruję także do dzieci i młodzieży, zachęcam do 
służenia przy ołtarzu w szeregach służby liturgicznej, do posługi lektorskiej a 
także do śpiewania w scholii parafialnej. Nieco starszych zapraszam do wzmoc-
nienia naszego chóru parafialnego.  

6. Rodziców pragnących ochrzcić dziecko do końca czerwca 2020 r., zapraszam do 
zakrystii w celu ustalenia terminów katechez przygotowujących do chrztu świę-
tego.  

7. Za tydzień trzecia niedziela miesiąca. Ofiary składane na tacę przeznaczone będą 
na cele inwestycyjne. 

8. Zachęcam do lektury nowych numerów tygodników katolickich: Gościa Nie-
dzielnego i Niedzieli. Jest już lutowy nr miesięcznika „Mały Gość Niedzielny”. 

  ks. dr Tomasz Biszko  
  Administrator Parafii  

  



Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze 
Intencje mszalne: 09 II – 16 II 2020 r.  

Niedziela: 9 II   
Godz. 9:00 - + ks. Józef Stec. 
Godz. 11:00  - + Stefania i Feliks Ciak. 
Godz. 12:30 - O łaskę zdrowia.  

Poniedziałek: 10 II 
Godz. 18:00 - Intencja wolna 

Wtorek: 11 II  
Godz. 18:00   - O zdrowie i właściwe leczenie w ciężkiej chorobie dla   
   Lidii Superczyńskiej.  

Środa: 12 II  
Godz. 18:00   - ++ Bolesław, Stefania. 

Czwartek: 13 II  
Godz. 18:00   - + Longina Siedlecka. 

Piątek: 14 II 
Godz. 18:00   - Podziękowanie Matce Bożej za uratowanie z wypadku. 

Sobota: 15 II  
Godz. 18:00  - + Irena Samyło - 8 rocz. śmierci. 

Niedziela: 16 II   
Godz. 9:00 - + ks. Józef Stec. 
Godz. 11:00  - + Stanisław Książek. 
Godz. 12:30 - O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodziny   
   Schneider.  


