
         OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
29.03.2020 

1. Przeżywamy V Niedzielę Wielkiego Postu, od dziś przysłaniamy Krzyże, aby 

odsłonić je ze czcią i wdzięcznością, podczas uroczystej Liturgii Wielkiego Piątku.  

2. W tym tygodniu przypadają – Pierwszy Czwartek, Piątek i Sobota miesiąca. W 

piątek od godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i możliwość 

spowiedzi.  

3. W czwartek, 2 kwietnia, przypada 15. rocznica śmierci św. Jana Pawła II.  

4. Na prośbę rodzin opiekujących się chorymi w domach odwiedziny chorych 

odbędą się w najbliższym możliwym terminie po ustaniu zaostrzeń związanych z 

panująca epidemią. W tym czasie chorych otaczam szczególną modlitwą. 

5. Kancelaria parafialna czynna w sprawach nagłych po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym.  

6. Zachęcam do modlitwy osobistej i rodzinnej o ustanie epidemii koronawirusa, 

módlmy się w naszych rodzinach codziennie o godz. 20.30. O modlitwie będzie 

nam przypominało bicie naszego dzwonu. 

7. Do sakramentu pokuty i pojednania proszę przystępować przed każdą Mszą św. 

w tygodniu i w sobotę podczas adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 

17.00. Według odgórnych zaleceń diecezjalnych, do Świąt Wielkanocnych nie 

będzie organizowana spowiedź przedświąteczna. 

8. Zachęcam do łączenia się we wspólnej modlitwie poprzez środki społecznego 

przekazu, zwłaszcza przez transmisję Mszy św., nabożeństw wielkopostnych, 

modlitwy Anioł Pański, Różańca, Koronki do Bożego Miłosierdzia, czy Godzinek 

ku czci NMP. Polecam także Rekolekcje Wielkopostne w mediach katolickich. 

Pamiętajmy o Komunii duchowej. Szerzej o Komunii na naszej stronie 

parafialnej.  

9. W ubiegłym tygodniu do Pana odszedł: ś.p. Edward Dębski. Wieczny odpoczynek 

racz Mu dać Panie… 

10.Zachęcam do lektury nowego tygodnika katolickiego Niedziela.   

   

  ks. dr Tomasz Biszko  
  Administrator Parafii  



Zapowiedzi przedślubne: 
Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się:  ZŁOTKOWSKI Adrian 
Władysław stanu wolnego z parafii tutejszej oraz DUDKOWSKA Paulina stanu wolnego 
z parafii pw. Podwyższenia Krzyża św. w Jeleniej Górze – zapowiedź III.  

Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze 
Intencje mszalne: 29 III – 5 IV 2020 r.  

Niedziela: 29 III  - V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
Godz. 9:00  - Dziękczynno - błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo,   
   potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej oraz łaskę zdrowia dla całej   
   rodziny 
Godz. 11:00  - + Genowefa i Jan Kalisz. 
Godz. 12:30  - + Leszek i Felicja Zielińscy 
. 
Poniedziałek: 30 III 
Godz. 18:00  - Dziękczynno - błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo,   
   potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej oraz łaskę zdrowia dla    
   córki Agaty i całej rodziny 
Wtorek: 31 III  
Godz. 18:00   - + Stanisław - 100 rocz. urodzin. 

Środa: 01 IV 
Godz. 18:00  - 

Czwartek: 02 IV 
Godz. 18:00   - O łaskę uzdrowienia wewnętrznych zranień i uwolnienia z   
   wszelkich uzależnień dla osób które się leczyły i lecza w ośrodku   
   Monar w Mysłakowicach. 

Piątek: 03 IV 
Godz. 18:00   - 

Sobota: 04 IV 
Godz. 18:00  - 

Niedziela: 05 IV  - VI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - NIEDZIELA PALMOWA 
Godz. 9:00  - Dziękczynno - błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo,   
   potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Radosława z racji    
   imienin. 
Godz. 11:00  - Dziękczynno - błagalna za nawrócenie córki i powrót na łono   
   Świętego Kościoła Katolickiego 
Godz. 12:30  - Dziękczynno - błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo,   
   potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej oraz łaskę zdrowia.


