
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

 w Jeleniej Górze

IV Niedziela Wielkiego Postu 

14 marca 2021 roku  
1. Przeżywamy IV niedzielę Wielkiego Postu - niedziela „laetare”, niedziela radości. 

2. W dniu dzisiejszym rozpoczynamy rekolekcje parafialne, które poprowadzi ks. 

Andrzej Szarzyński. To szczególny czas łaski, dlatego uczyńmy wszystko, co możliwe, 
abyśmy mogli w nich uczestniczyć. Przygotujmy się rzetelnie do spowiedzi świętej, 
którą przeżyjemy we wtorek. Pamiętajmy, że pełne uczestnictwo w rekolekcjach, 
spowiedź, Komunia Święta, brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i modlitwa 
w intencjach Ojca Świętego pozwalają nam uzyskać odpust zupełny. Wykorzystajmy 
szansę, jaką daje nam Kościół.


3. Przypominam, że w każdą niedzielę o godz. 15.00 odmawiamy Gorzkie Żale z 
kazaniem pasyjnym.


4. W najbliższy piątek, odbędzie się tylko jedna droga krzyżowa, która rozpocznie się o 
godz. 17.30, a następnie Msza św. 


5. Codziennie podczas Mszy Świętej odmawiamy nowennę do św. Józefa, opiekuna 
Świętej Rodziny. Pomaga nam ona przygotować się do Uroczystości św. Józefa, którą 
będziemy przeżywać w najbliższy piątek. Ten dzień możemy nazwać dniem mężczyzn. 
Otoczmy modlitwą wszystkich mężczyzn, prosząc Boga o wszelkie łaski dla nich, by 
codziennie wypełniali powołanie, do jakiego zostali wezwani.


6. W dniu św. Józefa Oblubieńca Maryi i Opiekuna Zbawiciela, Biskup Legnicki 
Zbigniew Kiernikowski, w Krzeszowie ogłosi kościół bracki pw. św. Józefa 
diecezjalnym sanktuarium, a na zakończenie tej uroczystości zawierzy całą diecezję 
legnicką orędownictwu św. Józefa.


7. Dziękuję za ofiary składane na tacę oraz wpłacane na konto naszej parafii, na bieżące 
wydatki związane z jej utrzymaniem. W przyszłą niedzielę, jak w każdą III miesiąca, 
ofiary złożone na tacę przeznaczamy na prace remontowe w naszej parafii. Już dziś 
składam serdeczne podziękowanie. 


8. Kancelaria parafialna czynna tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

9. Przy wyjściu z kościoła można nabywać świece Caritas, na stół wielkanocny 
(paschaliki duże w cenie 12 zł; małe po 6 zł).


10. Zachęcam do lektury prasy katolickiej: „Gościa Niedzielnego” i 
„Niedzieli”. Oba tygodniki poświęcone św. Józefowi. W „Niedzieli” - 
obrazek z modlitwą do św. Józefa, a w „Gościu Niedzielnym” - magnes 
z wizerunkiem św. Józefa. 


ks. dr Tomasz Biszko 
Administrator Parafii




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


14 III -  IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
godz. 9:00		 - + Ryszard Zieleniewicz - 15 rocz. śmierci.

godz. 11:00   	 - + Beata Chorążyczewska - 9 rocz. śmierci. 

godz. 12:30  	 - ++ Stanisława - 2 rocz. śmierci., Stanisław Grzegorczyk,               
	 	 	 za ++ dziadków z obu stron. 


15 III  - poniedziałek 
godz. 9:00		 - intencja wolna. 
godz. 18:00  	 - + Mieczysław, Maria.


16 III – wtorek 
godz. 9:00		 - intencja wolna. 
godz. 18.00	 - + Kazimiera Dąbrowska. 


17 III -  środa 
godz. 18.00 	 - - intencja wolna.


18 III – czwartek 
godz. 18:00  	 - - intencja wolna.


19 III -  piątek - Uroczystość św. Józefa 
godz. 18:00  	 - + ks. Józef Stec.


20 III - sobota 
godz. 18:00	 - + Zdzisława Kubielska - od absolwentów Technikum                              
	 	 	 Rolniczego w Chojnowie.


21 III -  V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
godz. 9:00		 - + Zdzisława Kubielska - od uczestników pogrzebu.

godz. 11:00   	 - + Józef, Wanda i ++ z rodziny. 

godz. 12:30  	 - + Leszek Zieliński i ++ z rodziny Zielińskich.
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