
   OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze  
XXIX NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

18 października 2020 roku 

1. Przeżywamy XXIX niedzielę w ciągu roku liturgicznego. Jest to trzecia niedziela miesiąca. Dziękuję za 
złożone ofiary. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy tydzień modlitw w intencji misji.  

2. Jestem wdzięczny za zaangażowanie w obchody Dnia Papieskiego. Dziękuję ministrantom i lektorom 
za zbierane ofiary na Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Zebraliśmy 790 zł. Dziękuję również 
osobom, które rozprowadzały „Papieskie Kremówki”. Kwota  jaką udało się zebrać to prawie 1000 zł. 


3. Z przykrością informuję, że ze względu na sytuację epidemiologiczną, w porozumieniu z radą 
parafialną, podjąłem decyzję o przełożeniu Renowacji Misji połączonych z Peregrynacją Figury św. 
Michała Archanioła. Zebrane ofiary ze sprzedaży kremówek zostaną przeznaczone na bieżące 
dekoracje w kościele. 


4. Chciałbym poinformować, że ks. biskup przełożył wizytację kanoniczną. Odbędzie się ona w 
późniejszym terminie.  


5. W związku, z powiększającą się ilością zachorowań na COVID-19, w dniu 16 października, ksiądz 
biskup wydał zarządzenie, którego pełny tekst znajduje się na stronie internetowej naszej parafii. Ks. 
biskup udziela dyspensy z uczestnictwa w niedzielnych Mszach świętych dla osób z objawami 
infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.). Apeluję także o zachowanie w kościele 
dystansu oraz zakrywaniu ust i nosa maseczką lub inną osłoną. Można ją zdjąć tylko podczas 
przyjmowania Komunii św. Osoby, pragnące przyjąć Komunię św. na rękę, przystępują jako 
pierwsze. Pamiętajmy, że przyjmowanie Komunii świętej na rękę, nie może być uznawane za 
profanację oraz, że stanowi godziwy sposób jej przyjmowania. Jest uznany w przepisach 
liturgicznych Kościoła i zaakceptowany przez odpowiednie władze kościelne. Informuję także, że 
w naszym kościele jednorazowo może przebywać 120 osób. 


6. W poniedziałek, 19 października, zapraszam do wspólnej modlitwy przy grobie śp. ks. Jerzego w 5 
rocznicę śmierci. Modlitwę rozpoczniemy o godz. 15.00, Koronką do Miłosierdzia Bożego. O godz. 
18.00 Msza św. w intencji śp. ks. Jerzego.  

7. W najbliższych dniach w liturgii wspominamy: 
 we wtorek – wspomnienie św. Jana Kantego, prezbitera; 
 w czwartek - wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża. 

6. Październik to miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszam codziennie, od poniedziałku do soboty, o 
godz. 17.30 do wspólnej modlitwy całe rodziny. Na zakończenie modlitwy różańcowej, słowami 
Suplikacji prosimy o ustanie pandemii.


7. W tylnej części kościoła zostały wyłożone kartki wypominkowe wraz z programem modlitwy. Proszę o 
czytelne wypełnienie kart. 

8. Kancelaria parafialna czynna w sprawach nagłych, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym lub 
mailowym. 

9. Przypominam, że w przyszły weekend, czyli 24/25 października, przechodzimy z czasu letniego na 
czas zimowy, cofając zegarki o godzinę. 

10. Zachęcam do lektury prasy katolickiej: Niedzieli i Gościa Niedzielnego. 
	

ks. dr Tomasz Biszko 
Administrator Parafii




Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze  
Intencje mszalne 


18 X  - XIX niedziela w ciągu roku 
godz. 9:00	 	 - + Teofila Zieleniewicz.

godz. 11:00 		 - + Kazimiera Dąbrowska - od znajomych z Czarnego.

godz. 12:30 		 - + Stanisława Ostrowska - od uczestników pogrzebu.


19 X - poniedziałek 
godz. 18:00	 	 - + ks. Jerzy Gniatczyk w 5 rocz. śmierci.


20 X - wtorek - św. Jana Kantego 
godz. 18:00 		 - O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Maryi dla Ireny w dniu 	
	 	 	 urodzin i imienin.


21 X - środa 
godz. 18:00 		 - + Władysław Cedzidło oraz ++ z rodziny Cedzidło i Zborowskich.


22 X - czwartek - św. Jana Pawła II 
godz. 18.00 		 - Dziękczynna za udaną operację z prośbą o łaskę zdrowia.


 23 X -  piątek 

godz. 18:00 	 	 - intencja wolna.    


24 X  - sobota 
godz. 18:00 		 - Dziękczynno  - błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne      
	 	 	 łaski, opiekę Matki Bożej dla Renaty i Marka Niewiadomskich z racji                  
	 	 	 kolejnej rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa.


25  X  - XX niedziela w ciągu roku 
godz. 9:00	 	 - Dziękczynno  - błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne      
	 	 	 łaski, opiekę Matki Bożej dla Szymona.

godz. 11:00 		 - + Stanisława Ostrowska od rodz. Hamowskich.

godz. 12:30 		 - Dziękczynno  - błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne      
	 	 	 łaski, opiekę Matki Bożej dla Agnieszki i Damiana Gałek - intencja od gości                 
	 	 	 weselnych.


