
 

 

         OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 
 
VI NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

16 luty 2020 roku 
 
 

1. Biuro parafialne czynne w czasie ferii codziennie po wieczornej Mszy św.  

2. 17 lutego swój dzień patronalny obchodzi Biskup Legnicki Zbigniew Kiernikow-

ski. Pamiętajmy tego dnia w modlitwach o Dostojnym Solenizancie wypraszając 
wszelkie potrzebne łaski przez orędownictwo Matki Bożej Łaskawej. 

3. 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.  

4. Ponawiam swoją prośbę o włączenie się w życie naszej parafii. Chłopców 
zachęcam do służenia przy ołtarzu w szeregach służby liturgicznej, do posługi 

lektorskiej, dziewczynki do śpiewania w scholii parafialnej, a nieco starszych za-
praszam do wzmocnienia naszego chóru parafialnego.  

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

tego.  

6. Dziękuję za ofiary złożone dziś na tacę, które będą przeznaczone na cele inwe-
stycyjne.  

7. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Legnickiej zaprasza wszystkich 

do udziału w wydarzeniu pro-life, jakim jest „40 dni dla życia”. O godzinie 
13:00 w Środę Popielcową (26 lutego 2020) rozpocznie się krucjata modlitewna, 
która – trwając do godziny 13:00 Niedzieli Palmowej (5 kwietnia) – będzie nie-

przerwanie naszą modlitwa szturmowała Niebo w tych ważnych dla nas inten-
cjach, jakimi jest powstrzymanie świata przed zabijaniem dzieci nienarodzonych, 

a także pokój na świecie. Bliższe informacje na stronie internetowej i w gablocie. 

8. Zachęcam do lektury nowych numerów tygodników katolickich: Gościa Niedziel-
nego i Niedzieli. 

 
 
  ks. dr Tomasz Biszko  
  Administrator Parafii  

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze 

Intencje mszalne: 16 II – 23 II 2020 r.  
 

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.  

 

Poniedziałek: 17 II 

Godz. 18:00 - + Marian Cedzidło oraz ++ z rodz. Cedzidło i    

    Zborowskich. 

 
Wtorek: 18 II  
Godz. 18:00   - + ks. Józef Stec. 

 

Środa: 19 II  
Godz. 18:00   - O Boże błogosławieństwo, dary Ducha św, za   

    wstawiennictwem Matki Bożej dla Marty. 

 
Czwartek: 20 II  
Godz. 18:00   - 

 

Piątek: 21 II 
Godz. 18:00   - 

 

Sobota: 22 II  
Godz. 18:00  - + Czesław Kubicki - 31 rocz. śmierci. - int. od Barbary. 

 

Niedziela: 23 II   

Godz. 9:00 - + Ireneusz Koźik, Marian Cymbaluk w kolejne rocznice  

    śmierci oraz za ++ z rodziny. 

Godz. 11:00  - O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha  

    św., opiekę Matki Bożej dla ks. Tomasz - intencja od 

     Odnowy w Duchu Św. „Bogaci w Miłosierdzie”  z 

parafii      Matki Bożej Miłosierdzia w Jeleniej Góry 

Cieplice. 

Godz. 12:30 - + ks. Józef Stec. 


