
   OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
 Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze  
XXXIV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

22 listopada 2020 roku 

1. Dzisiejsza niedziela jest ostatnią w roku liturgicznym, w którą obchodzimy 
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. W ubiegłą niedzielę 
zebraliśmy na cele inwestycyjne w naszej parafii 1189 zł. Bóg zapłać za 
złożone ofiary.


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. Pamiętajmy, że w tym roku papież Franciszek rozszerzył możliwość 
zdobywania odpustów za zmarłych pod warunkiem nawiedzenia cmentarza na 
cały miesiąc listopad.  Na naszej stronie internetowej można zapoznać się          
z pełną treścią dekretu Penitencjarii Apostolskiej. 


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. Przy wyjściu z kościoła można nabyć świece „Wigilijnego Dzieła Pomocy 
Dzieciom”. Duże w cenie: 15 zł, małe: 6 zł.


7. Przyszłą niedzielą rozpoczynamy Adwent, który przygotowuje nas na powtórne 
przyjście Zbawiciela. Jest to także czas oczekiwania na narodziny Jezusa 
Chrystusa. W tym dniu zostaną poświęcone opłatki wigilijne. Podobnie jak       
w ubiegłym roku, opłatki nie będą roznoszone po domach. Będzie się można    
w nie zaopatrzyć w każdą niedzielę Adwentu po Mszach św. pod chórem          
a także codziennie w zakrystii. 


8. Bardzo dziękuję Państwu Marii i Markowi Walczak za jesienne porządki terenu 
wokół kościoła.


9. 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 


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.


23 XI - poniedziałek  
godz. 18:00	 - + Waleria Mączka w 1 miesiąc po śmierci.


24 XI - wtorek - św. Andrzeja Dung - Lac i Towarzyszy 
godz. 18:00 	 - ++ Rośków, Blachowskich, Pacholarzy, Gacków,                                          
	 	 	 Sojków, Bielaków, Szafrańskich, Markowisch, Łacinów,                  
	 	 	 Woźniaków, Jurgów, Rylksich, Bojarów.


25 XI - środa 
godz. 18:00 	 - intencja wolna


26 XI - czwartek -  
godz. 18.00 	 - intencja wolna


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


28 XI  - sobota 
godz. 18:00 	 - intencja wolna


29 XI  - I niedziela Adwentu  
godz. 9:00	 - ++ Aleksandra i Henryk Cichowie.

godz. 11:00 	 - ++ Janusz Ludorowski, Henryk Sekta.

godz. 12:30 	 - + Robert Ditkowski - od uczestników pogrzebu.


