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1.W dniu dzisiejszym przeżywamy Niedzielę Palmową, która wprowadza nas w tajemnicę 
Wielkiego Tygodnia. Ze względu na wprowadzone nowe zasady bezpieczeństwa (1 osoba na 
20 m2) w naszym kościele może przebywać jednorazowo 28 osób. Pierwszeństwo w 
uczestnictwie we Mszy św. mają rodziny, które zamówiły intencję. W dalszym ciągu obowią-
zuje dyspensa od uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Jednocześnie zachęcam do łączenia 
się we wspólnej modlitwie poprzez środki społecznego przekazu, zwłaszcza przez transmisję 
Mszy św., także z naszej parafii. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym odmawiamy dziś o godz. 
15.00.


2.Bardzo proszę o przestrzeganie rygorów sanitarnych w naszym kościele, dla naszego 
wspólnego dobra. Zakrywajmy usta i nos, zachowujmy dystans i dezynfekujmy dłonie przy 
wejściu do kościoła. 


3.Osoby, które jeszcze nie skorzystały z sakramentu pokuty i pojednania, zachęcam, by uczy-
niły to przed Triduum Paschalnym. Spowiedź w naszym kościele możliwa będzie w następu-
jących dniach:


1.Wielki Poniedziałek, Wtorek, Środa i Czwartek - od godz. 17.00 do 17.50,

2.Wielki Piątek, w godz. 15.15-16.00 oraz od godz. 20.30 do godz. 22.00.


4. Wielki Tydzień, w tym trudnym czasie pandemii koronawirusa, przeżyjmy jako ludzie wierzą-
cy: godnie i po chrześcijańsku. Niech święty czas: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka So-
bota będą dniami szczególnego zagłębiania się w Misterium Paschalne poprzez przeżywanie 
bogatej liturgii tego okresu, również podczas transmisji telewizyjnych czy internetowych. 

5. Wielki Czwartek - ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa. Msza św. Wieczerzy Pańskiej roz-
pocznie się o godz.18.00.  Adoracja Najświętszego Sakramentu w Ołtarzu Adoracji do godz. 
22.00.

4. Wielki Piątek - pamiątka męki i śmierci Pana Jezusa. W tym dniu obowiązuje post ścisły. Ad-
oracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 do godz. 17.45. O godz.15.00 w Godzinę 
Miłosierdzia Bożego - Koronka do Miłosierdzia Bożego i rozpoczęcie nowenny przed Świętem 
Bożego Miłosierdzia. 

O godz.18.00 Liturgia Męki Pańskiej, po której nastąpi przeniesienie Najświętszego Sakra-
mentu do Grobu Pańskiego. Adoracja do godz. 22.00. Tego dnia przypada rocznica śmierci św. 
Jana Pawła II. Pamiętajmy, że papież i jego nauczanie to dar, którego nam, Polakom, nie wolno 
zmarnować.




6. W Wielką Sobotę adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim, od godz. 10.00 
do godz. 14.00. Poświęcenie pokarmów przy Grocie Matki Bożej, o godz. 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00. Liturgię Wigilii Paschalnej rozpoczniemy o godz. 20.00. Przynosimy ze sobą 
świece.  
7. Zachęcam, aby chętne osoby wpisywały się na czuwanie przed Najświętszym Sakramentem 
zarówno w Wielki Czwartek, Wielki Piątek, jak i Wielką Sobotę. Podczas półgodzinnych czu-
wań będziemy rozważać Mękę i Śmierć Pana Jezusa oraz błagać o ustanie pandemii. Zapisy 
na stoliku pod chórem, drogą telefoniczną lub mailową.

8. Odwiedziny chorych we wtorek, tylko na zaproszenie. Zgłoszenia w zakrystii lub telefonicz-
nie. 

9. Przy wyjściu z kościoła można nabywać świece Caritas, na stół wielkanocny (paschaliki 
duże w cenie 12 zł; małe po 6 zł). 
10. W Niedzielę Wielkanocną i Poniedziałek Wielkanocny Msze św. w naszym kościele odbędą 
się o godz. 9.00; 10.00; 11.00; 12.30. DODATKOWA MSZA ŚW. o godz. 10.00. 
11. W ubiegłym tygodniu odszedł do Domu Ojca: ś.p. Romuald Trybuchowski. Wieczny odpo-
czynek racz Mu dać Panie…

12. Zachęcam do lektury nowego tygodnika katolickiego Niedziela i  Go-
ścia Niedzielnego.




ks. dr Tomasz Biszko 
Administrator Parafii




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

28 III  - VI NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ 
Godz. 9:00	 	 - + Sławomir Cichocki - od uczestników pogrzebu. 

Godz. 11:00 		 - + Cecylia Parys - 17 rocz. śmierci, + Ryszarda Cieślik - 20 rocz.                       
	 	 	 śmierci.

Godz. 12:30	 	 - + Wanda i Stanisław Staszewscy.  


29 III  - poniedziałek

Godz. 18:00	 	 - Intencja wolna.


30 III - wtorek 

Godz. 18:00 		 - + Romuald Trybuchowski - z racji pogrzebu. 


31 III - środa 
Godz. 18:00 		 - + Stanisław Rudy - 1 rocz. śmierci


1 IV - Wielki Czwartek 
Godz. 18:00 		 - Dziękczynna za dar kapłaństwa z prośbą o Boże błogosławieństwo,              
	 	 	 potrzebne łaski, dary Ducha świętego oraz opiekę Matki Bożej dla ks.                 
	 	 	 Tomasza - intencja od Róży Różańcowej.


2 IV - Wielki Piątek 
Godz. 18:00 	 	 - Liturgia Wielkiego Piątku


3 IV - Wielka Sobota 
Godz. 20:00 		 - + Ryszard Bonikowski.


4 IV  - NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 
Godz. 9:00	 	 - + Manfred - o Boże Miłosierdzie. 

Godz. 10.00 		 - Intencja wolna.

Godz. 11:00 		 - + Zdzisława Kubielska - od Zofii Maćkowiak z Chojnowa.

Godz. 12:30	 	 - Dziękczynno - błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo,                                
	 	 	 potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Filipa z okazji urodzin. 


5 IV  - PONIEDZIAŁEK  W OKTAWIE ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 
Godz. 9:00	 	 - + Jolanta Troć - intencja od uczestników pogrzebu.

Godz. 10.00 		 - Intencja wolna.

Godz. 11:00 		 - + Stanisław Szybiak - intencja od uczestników pogrzebu. 

Godz. 12:30	 	 - Dziękczynno - błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo,                          
	 	 	 potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Anity Kołodziejskiej w dniu                            
	 	 	 przyjęcia sakramentu chrztu i jej rodziców.


