
   OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze  
XXXIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

15 listopada 2020 roku	
1. III niedziela miesiąca, Bóg zapłać, za ofiary złożone na tacę, które 

przeznaczone będą na cele inwestycyjne.

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. listopada) oraz wypełnienie innych warunków, takich jak: przystąpienie 
do sakramentu pojednania (tj. stan łaski uświęcającej), przyjęcie Komunii 
św. i modlitwa w intencji Papieża, można uzyskać w niedzielę po Uroczy-
stości Wszystkich Świętych lub można także według uznania uzyskać 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 od-
mówieniem przed wizerunkiem Jezusa czy Maryi modlitwy za zmarłych 
(Oficjum lub Różaniec lub Koronka, czy inną). 


4. 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.


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


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


7. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do Domu 
Ojca odeszli: Andrzej Cięciwa, Irena Janowska, Zygmunt 
Wadowski, Elżbieta Chmielarz, Teresa Kociuba.


	

ks. dr Tomasz Biszko 
Administrator Parafii




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


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

godz. 11:00 	 - + Kazimierz Lamucha.

godz. 12:30 	 - + Stanisława Ostrowska.


16 XI - poniedziałek  
godz. 18:00	 - + Kazimiera Dąbrowska.


17 XI - wtorek - św. Małgorzaty Węgierskiej 
godz. 18:00 	 - + Zygmunt Wadowski - z racji pogrzebu.


18 XI - środa - bł. Karoliny Kózkówny 
godz. 18:00 	 - intencja wolna


19  XI - czwartek - bł. Salomei 
godz. 18.00 	 - intencja wolna


20 XI -  piątek 
godz. 18:00 	 - intencja wolna


21 XI  - sobota - Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny 
godz. 18:00 	 - + Maria i Kazimierz


22 XI  - XXXIV niedziela w ciągu roku - Uroczystość Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata 
godz. 9:00	 - ++ Edmund, Urszula, Julian i Katarzyna.

godz. 11:00 	 - + Ewa Grzelak - 10 rocz. śmierci.

godz. 12:30 	 - ++ Rozalia i Stanisław Kamuda.


