
   OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 
  

X NIEDZIELA W CIĄGU ROKU  
06 czerwca 2021 roku 

1. Eucharystia niedzielna jest dla każdego z nas źródłem i centrum życia duchowego. Bóg 
powierza nam siebie w drodze do nieba, jest pokarmem, który daje życie. Bądźmy 
wdzięczni, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki, że nigdy o nas nie zapomina i stale czuwa nad 
nami. 


2. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zatroszczyli się o oprawę uroczystości 
Bożego Ciała: rodzinom przygotowującym ołtarze, dzieciom pierwszokomunijnym i 
obchodzącym rocznicę Pierwszej Komunii Świętej, ich rodzicom, a także liturgicznej służbie 
ołtarza. Dziękuję także, Panu Markowi, za oprawę muzyczną, panom niosącym baldachim i 
towarzyszącym kapłanowi, niosącym nagłośnienie, oraz dzieciom sypiącym kwiatki i straży 
miejskiej. Dziękuję, przede wszystkim Wam, drodzy Parafianie, za przystrojenie domów i 
okien, które są wyrazem naszej wiary i miłości do Boga, który żyje dla nas w Najświętszym 
Sakramencie.


3. Trwamy w tak zwanej oktawie Bożego Ciała. Codziennie po Mszy św. wieczornej procesja 
eucharystyczna wokół kościoła. Zapraszam dzieci pierwszokomunijne oraz rocznicowe w 
strojach liturgicznych oraz dzieci do sypania kwiatków. W czwartek, na zakończenie  
oktawy, procesja eucharystyczna do czterech ołtarzy. Pobłogosławione zostaną także 
wianki.


4. W piątek, 11 czerwca, przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to 
także Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Pamiętajmy o modlitwie za 
kapłanów, którzy udzielali nam sakramentów, którzy pracowali w naszej parafii, proszę także 
o modlitwę w mojej intencji. Z racji uroczystości, w tym dniu nie obowiązuje 
wstrzemięźliwość od potraw mięsnych. Na zakończenie Mszy św. będziemy odnawiać Akt 
Poświęcenia Narodu Polskiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.


5. W miniony piątek, dziewięcioosobna grupa młodzieży z naszej parafii przyjęła sakrament 
bierzmowania. Bierzmowanym życzę wytrwałości przy Jezusie Chrystusie, Jedynym 
Zbawicielu Człowieka. Bardzo dziękuję Wam, drodzy parafianie za udział we Mszy św. 
dziękczynnej w rocznicę poświęcenia naszego kościoła. Dziękuję za przygotowanie 
świątyni, p. Markowi, Służbie Ołtarza, a także Paniom, które przygotowały posiłek dla 
kapłanów. 


6. W dniu wczorajszym rozpoczęła się w naszym dekanacie peregrynacja obrazu św. Józefa, 
która potrwa do soboty 12 VI. Zachęcam do nawiedzenia Bazyliki Świętych Erazma i 
Pankracego oraz skorzystania z programu nawiedzenia. Msze św. o godz. 9:00 i 18:00: 


• w poniedziałek - intencja modlitewna za narzeczonych i przygotowujących się do 
małżeństwa;


• we wtorek - za osoby chore, samotne i w podeszłym wieku;

• w środę - za matki w stanie błogosławionym i rodziców oczekujących potomstwa. 

• w czwartek - za małżeństwa w podeszłym wieku oraz wdowy i wdowców. 

• w piątek za wspólnotę parafialną i dekanalną. 


7. Kancelaria parafialna czynna tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

8. Zachęcam do lektury nowych tygodników katolickich: „Niedzieli” i „Gościa 

Niedzielnego”.


ks. dr Tomasz Biszko 
Administrator Parafii




Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze 


6 VI - X niedziela w ciągu roku 
Godz. 9:00	 - W intencji Żywego Różańca, o Boże błogosławieństwo dla                  
	 	 	 żyjących i zbawienie dla zmarłych. 

Godz. 11:00	 - + Ryszard Stich - 30 dzień po pogrzebie.

Godz. 12:30	 - + Romuald Trybuchowski - intencja od rodz. z Piskorzowa.


7 VI - PONIEDZIAŁEK

Godz. 18.00	 - O szczęś l iwe rozwiązanie dla Karoliny i Boże                                
	 	 	 błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej.	 


8 VI  - WTOREK 
Godz. 18:00 	 - + Jadwiga Domańska - od uczestników pogrzebu.


9 VI  - ŚRODA 
Godz. 18:00 	 - + Zdzisława Kubielska - od uczestników pogrzebu.


10 VI  - CZWARTEK

Godz. 18.00 	 - + Sławomir Cichocki.


11 VI  - PIĄTEK - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 
Godz. 18:00 	 - O Miłosierdzia Boże dla rodziców.


12 VI  - SOBOTA 
Godz. 18:00 	 - + Kazimierz, Michał, Stefania, Marian, Emilia.

	 

13 VI - XI niedziela w ciągu roku 
Godz. 9:00	 - + Seweryna Mirowska, ++ z rodzi. Mirowskich.

Godz. 11:00	 - + Wojciech Homann, Helena i Henryk Homann.

Godz. 12:30	 - + z rodz. Hartwig i Krysteckich. 


