
   OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze  
XXX NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

25 października 2020 roku 

1. Przeżywamy XXX niedzielę w ciągu roku liturgicznego. W ubiegłą niedzielę zebraliśmy na 
cele inwestycyjne w naszej parafii 1730 zł. Bóg zapłać.  

2. Dziękuję za wspólnotą modlitwę w 5 rocznicę śmierci ks. Jerzego, zarówno przy grobie, jak i 
podczas wieczornej Mszy św. 


3. Przypominam, że ze względów epidemiologicznych, została przełożona Renowacja Misji, 
połączona z Peregrynacją Figury św. Michała Archanioła. 


4. Na mocy aktualnego rozporządzenia władz państwowych, w kościele i w przestrzeni  
publicznej, mamy obowiązek zakrywać usta i nos, a także zachowywać dystans. Proszę o 
zajmowanie miejsc zgodnie z oznaczeniem. Zachęcam do korzystania z dozownika płynu 
do dezynfekcji rąk znajdującego się w kościele. Informuję, że w naszym kościele 
jednorazowo może przebywać 70 osób. 


5. Bardzo proszę, aby osoby pragnące przyjąć Komunię św. na rękę, przystępowały jako 
pierwsze. 


6. W najbliższą środę, w naszej parafii, odbędzie się doroczny odpust ku czci św. Judy 
Tadeusza. Zapraszam na Mszę św. o godz. 18.00.


6. Przeżywamy ostatni tydzień modlitwy różańcowej. Zapraszam codziennie o godz. 17.30 do 
wspólnej modlitwy. Na zakończenie modlitwy różańcowej, słowami Suplikacji prosimy o 
ustanie pandemii. 

7. W kaplicy chrzcielnej zostały wyłożone kartki wypominkowe wraz z programem modlitwy. 
Proszę o czytelne wypełnienie kart i koniecznie podanie adresu. Wypisane kartki można 
składać na tacę lub do koszyka przy ambonie. Zgłoszenie modlitwy wypominkowej nie jest 
uzależnione od złożenia ofiary. Wypominki są wyrazem naszej miłości i pamięci o bliskich 
zmarłych. Dlatego, jeśli z różnych względów, złożenie ofiary jest utrudnieniem, można z niej 
zrezygnować. Proszę nie rezygnować z modlitwy wypominkowe. Każdego dnia, w intencji 
zmarłych polecanych na kartach wypominkowych, będzie odprawiana Msza św.  

8. W związku ze zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym 
informuję, że w tym roku nie będzie Mszy św. i procesji na cmentarzu. Zachęcam do 
indywidualnego odwiedzania cmentarzy, rozkładając odwiedziny grobów swoich bliskich na 
całą „oktawę” Uroczystość, z którą związana jest możliwość zyskiwania odpustu zupełnego 
odbywa się w dniach 1-8 listopada. 


9. Dziękuję paniom Jolancie, Jadwidze oraz Lajli za jesienne porządki wokół kościoła.

10. Biuro senatorskie Krzysztofa Mroza, senatora RP, informuje o trwającej akcji: „Pod biało-

czerwoną”. Ideą projektu jest to, aby maszt stanął w reprezentacyjnym miejscu każdej 
gminy. Szczegóły na naszej stronie parafialnej i biura senatora. 


11. W dniu 29.10.2020 r. w godz. 13:00 - 16:00 na parkingu przy naszej parafii,   
odbędzie się zbiórka odpadów problemowych, w ramach działań mobilnego 
Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.


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

13. 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 


25 X  - XXX 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.


26 X - poniedziałek 
godz. 18:00	 	 - + Ks. Tadeusz Dąbski.


27 X - wtorek 
godz. 18:00 		 - + Zofia - 7 rocz. śmierci.


28 X - środa - św. Judy Tadeusza 
godz. 18:00 		 - + Anna i Stanisław Banaś.


29 X - czwartek 
godz. 18.00 		 - Dziękczynno  - błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne      
	 	 	 łaski, opiekę Matki Bożej dla Renaty z okazji urodzin.


 30 X -  piątek 

godz. 18:00 	 	 - + ks. Andrzej Wardawa.


31 X  - sobota 
godz. 18:00 		 - + ks. Bogusław Jeż.


1 XI  - XXXI - Uroczystość Wszystkich Świętych  
godz. 9:00	 	 - ++ z rodz. Januszkiewicz: Bronisław, Stefania, Bazyl, Józef, Maria,                
	 	 	 Leokadia, Aleksander, Wiktor, Jadwiga, Halina.

godz. 11:00 		 - ++ z rodz. Wieczorek, Zielonka i  Czerwińskich.

godz. 12:30 		 - intencja wolna


