
   OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze  
XXXII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

8 listopada 2020 roku	
1. W środę Narodowe Święto Niepodległości, Msza św. w tym dniu o godz. 9.00, nie 

będzie Mszy św. wieczornej. 

2. W związku z obowiązującą dyspensą od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św., 

zachęcam do łączenia się we wspólnej modlitwie poprzez środki społecznego 
przekazu, zwłaszcza przez transmisję Mszy św., także z naszej parafii.


3. 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 listopada), 


❖ odpust za nawiedzenie kościoła i odmówienie tam: Ojcze nasz, Credo (z 2. li-
stopada) oraz wypełnienie innych warunków, takich jak: przystąpienie do sakra-
mentu pojednania (tj. stan łaski uświęcającej), przyjęcie Komunii św. i modlitwa w 
intencji Papieża, można uzyskać w niedzielę po Uroczystości Wszystkich Świę-
tych lub można także według uznania uzyskać ten odpust w dowolnym dniu li-
stopada,


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


4. W minioną sobotę zakończyliśmy tradycyjną modlitwę wypominkową w intencji 
naszych bliskich zmarłych. Bardzo dziękuję za złożone kartki wypominkowe oraz 
ofiary. 


5. 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 34 osoby.


6. Za tydzień III niedziela miesiąca. Ofiary składane na tacę przeznaczone będą na cele 
inwestycyjne.


7. Kancelaria parafialna czynna w sprawach pilnych, po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym lub mailowym.


8. W ubiegłą niedzielę zebraliśmy do puszek na Wyższe Seminarium 
Duchowne w Legnicy 305 zł. Bóg zapłać za złożone ofiary.


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

10. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do Domu Ojca 

odeszli: Robert Ditkowski oraz Władysława Smukiewicz.


ks. dr Tomasz Biszko 
Administrator Parafii




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


8 XI  - XXXII niedziela w ciągu roku  
godz. 9:00		 - + Teresa i Janusz Lorenz

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

godz. 12:30 	 - + Stanisława Ostrowska.


9 XI - poniedziałek - Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej 
godz. 18:00	 - + Halina Staśkowiak, + Cezary Paul.


10 XI - wtorek 
godz. 18:00 	 - ++ Helena, Paweł Łukasz Horbaczewscy.


11 XI - środa - Narodowe Święto Niepodległości 
godz. 9:00 	- + Katarzyna i Kazimierz Kamińscy, Magdalena Paul, Krystyna         	
	 	 Jerzycka.


12  XI - czwartek - św. Jozafata 
godz. 18.00 	 - O Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia, potrzebne łaski,          
	 	 	 szczególnie łaskę uzdrowienia z racji urodzin dla Bogusi.


13 X -  piątek 
godz. 18:00 	 - O Boże błogosławieństwo i potrzebna łaski, opiekę Matki            
	 	 	 Bożej dla Anielki z racji urodzin.


14 XI  - sobota 
godz. 18:00 	 - + Ryszard Bonikowski.


15 XI  - XXXIII niedziela w ciągu roku  
godz. 9:00		 - + Stefania, Tadeusz.

godz. 11:00 	 - + Kazimierz Lamucha.

godz. 12:30 	 - + Stanisława Ostrowska.


