
   OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze  
XXXI NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

1 listopada 2020 roku

1. Przeżywamy XXXI niedzielę w ciągu roku liturgicznego - Uroczystość Wszystkich Świętych. 

Obowiązuje niedzielny porządek Mszy św.

2. W dniu jutrzejszym obchodzimy Dzień Zaduszny, w którym wspominamy naszych bliskich zmarłych. 

O godzinie 17.30 odbędzie się nabożeństwo w intencji zmarłych. Będziemy modlić się także za 
zmarłych, którzy odeszli do Domu Ojca od listopada 2019r. do dnia dnia dzisiejszego. Po 
nabożeństwie Msza św. o godz. 18.00. 


3. Przypominam, że ze względu na panującą pandemię, w tym roku, w dniu Wszystkich Świętych i w 
Dniu Zadusznym, nie będzie Mszy św. i procesji na cmentarzu. Zachęcam także do indywidualnego 
odwiedzania cmentarzy oraz do stosowania się do wydawanych rozporządzeń władz państwowych i 
kościelnych. Proszę śledzić sytuację na bieżąco, gdyż jest ona dynamiczna.


4. Penitencjaria Apostolska wydała dekret w sprawie listopadowych odpustów za zmarłych w którym 
czytamy:


❖ za nawiedzenie cmentarza można uzyskać odpust zupełny i ofiarować za osobę zmarłą pod 
zwykłymi warunkami przez dowolne osiem dni listopada (nie tylko między 1. a 8. dniem listopa-
da), 


❖ odpust za nawiedzenie kościoła i odmówienie tam: Ojcze nasz, Credo (z 2. listopada) oraz wy-
pełnienie innych warunków, takich jak: przystąpienie do sakramentu pojednania (tj. stan łaski 
uświęcającej), przyjęcie Komunii św. i modlitwa w intencji Papieża, można uzyskać w niedzielę 
poprzedzającą Wszystkich Świętych lub w niedzielę po niej; można także według uznania uzy-
skać ten odpust w dowolnym dniu listopada,


❖ osoby chore, starsze i będące na kwarantannie mogą zyskać odpust pod zwykłymi warunkami 
pod warunkiem łączności z innymi wiernymi oraz odmówieniem przed wizerunkiem Jezusa czy 
Maryi modlitwy za zmarłych (Oficjum lub Różaniec lub Koronka, czy inną). 


5. Dziękuję rodzinom państwa Żelazowskich i Jędrzejewskich za kwiaty do dekoracji świątecznych. 

6. W dalszym ciągu proszę o przestrzeganie rygorów sanitarnych w naszym kościele, dla naszego 

wspólnego dobra. Zakrywajmy usta i nos, zachowujmy dystans i dezynfekujmy ręce przy wejściu do 
kościoła. Informuję, że w naszej świątyni jednorazowo może przebywać 70 osób.


7. W kaplicy chrzcielnej zostały wyłożone kartki wypominkowe wraz z programem modlitwy. Proszę o 
czytelne wypełnienie kart wraz z podaniem adresu. Wypisane kartki można składać na tacę lub do 
koszyka przy Figurze Chrystusa Zmartwychwstałego. Proszę nie rezygnować z modlitwy 
wypominkowej, która jest naszą wdzięcznością za życie naszych zmarłych. Modlić się będziemy od 
wtorku do soboty o godz. 18:00 modlitwą różańcową lub Koronką do Bożego Miłosierdzia, a 
następnie w intencji wspominanych zmarłych, celebrowana będzie Eucharystia.


8. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Ze względu na trwającą pandemię, w 
I sobotę nie będzie Mszy św. o godz. 9.00.  Zmiana tajemnic Żywego Różańca odbędzie się w 
niedzielę, 8.11, po Mszy św. o godz. 9.00. 


9. Odwiedziny chorych tylko w nagłych przypadkach, na wezwanie.

10. Kancelaria parafialna czynna w sprawach pilnych, po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym lub mailowym.

11. W dniu dzisiejszym i jutrzejszym przy wyjściu z kościoła ofiarą do puszek możemy 

wesprzeć Wyższe Seminarium Duchowne w Legnicy. Bóg zapłać za złożone ofiary.

12. 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 


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 	 - ++ z rodziny Biszko, Bednarz, Czerwińskich, Tybińskich,                        
	 	 	 Rycombel, Czyżewskich, Boroń.


2 XI - poniedziałek - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych 
godz. 18:00	 - + ks. Zygmunt Gontarz.


 3 XI - wtorek 
godz. 18:00 	 - W intencji zmarłych polecanych na kartach wypominkowych.


4 XI - środa - św. Karola Boromeusza 
godz. 18:00 	 - W intencji zmarłych polecanych na kartach wypominkowych.


5 XI - czwartek 
godz. 18.00 	 - W intencji zmarłych polecanych na kartach wypominkowych.


6 X -  piątek 
godz. 18:00 	 - W intencji zmarłych polecanych na kartach wypominkowych.


7 XI  - sobota 
godz. 18:00 	 - W intencji zmarłych polecanych na kartach wypominkowych.


8 XI  - XXXII niedziela w ciągu roku  
godz. 9:00		 - + Aleksandra i Henryk Cichowie

godz. 11:00 	 - + Leon, Anna, Tadeusz, Walentyna i ++ z rodziny Szybutowicz

godz. 12:30 	 - + Stanisława Ostrowska.


