
       OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 
  

XIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU  
27 czerwca 2021 roku 

1. Przeżywamy XIII niedzielę w ciągu roku liturgicznego. Dziękuję za ofiary składane 
na tacę oraz wpłacane na konto naszej parafii, na bieżące wydatki związane z jej 
utrzymaniem. W ubiegłą niedzielę na cele inwestycyjne zebraliśmy 1411 zł. Bóg 
zapłać. 

2. Kończy się miesiąc czerwiec, poświęcony w sposób szczególny modlitwie do 
Najświętszego Serca Jezusa. Pamiętajmy, że mamy za co Boga uwielbiać i za co 
przepraszać. Zapraszam na ostatnie w tym miesiącu nabożeństwa czerwcowe 
codziennie po Mszy św. wieczornej.  

3. We wtorek, 29 czerwca, uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Tego dnia, 
w sposób szczególny pamiętajmy o Piotrze naszych czasów, papieżu Franciszku. 
Prośmy Ducha Świętego, aby towarzyszył Mu w Jego posłudze.  

4. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca: 
• w czwartek i piątek okazja do skorzystania z sakramentu spowiedzi od godz. 

17.30  
• w sobotę spowiedź i adoracja od godz. 17.00 
• w I sobotę, odwiedziny chorych od godz. 10.00 

5. W sobotę obchodzimy święto św. Tomasza Apostoła. W dniu mojego patronalnego 
święta, zapraszam na Mszę św. wieczorną w mojej intencji. 

6. Od przyszłej niedzieli, do końca sierpnia, obowiązuje wakacyjny porządek 
nabożeństw: 

• w niedziele, Msze św. o godz. 9.00 i 11.00, (nie będzie Mszy św. o godz. 
12.30) 

• wieczorna Msza św., od poniedziałku do soboty bez zmian, o godz. 18.00 
• Kancelaria będzie czynna tylko w piątki, po wieczornej Eucharystii,  w godz. 

18:30 – 18:45. 
7. Parafia pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty zaprasza narzeczonych na wakacyjny 

kurs przedmałżeński. Rozpocznie się on w piątek, /9.07/, Mszą św. o godz. 18.00.  
8. Zachęcamy młodzież do wzięcia udziału w Diecezjalnym Spotkaniu 

Młodych w Krzeszowie w sobotę 3 lipca br. Szczegółowy program oraz 
informacje co do zapisów na wyjazd z Jeleniej Góry znajdują się na 
naszej stronie internetowej.  

9. W minionym tygodniu, z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności 
odeszła Stanisława Adamska. Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie, 
a światłość wiekuista niechaj Jej świeci… 

10. Zachęcam do lektury nowych numerów tygodników katolickich: 
„Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”. 

ks. dr Tomasz Biszko 
Administrator Parafii




Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze  

27 VI - XIII niedziela w ciągu roku 
Godz. 9:00 -  + Zbigniew i Krystyna Cichy. 
Godz. 11:00 - + rodz ice : Jul ia i Franciszek Golonka, Rozal ia                                               
   Cichocka - int. od Ireny i Zbigniewa Cichockich.  
Godz. 12:30 - ++ Wanda i Józef, Janina i Michał. 

28 VI - PONIEDZIAŁEK 
Godz. 18.00 - Intencja wolna.  

29 VI  - WTOREK - UROCZYSTOŚĆ ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA 
Godz. 18:00  - ++ Władysław, Piotr, Olga, Władysława, Marianna                      
   oraz o Boże Błogosławieństwo, potrzebne łaski dla                     
   Piotra w 35 rocznicę urodzin wnuka Piotra.  

30 VI  - ŚRODA 
Godz. 18:00  - + Wiktor Chromik - 2 rocz. śmierci, ++ z rodziny Chromik                      
   i Rudy.  

1 VII  - CZWARTEK 
Godz. 18.00  - + Józef - 2 rocz. śmierci. 

2 VII  - PIĄTEK 
Godz. 18:00  - + Henryk Wojnowski - 8 rocz. śmierci.  

3 VII  - SOBOTA - ŚWIĘTEGO TOMASZA 
Godz. 18:00  - O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha św.,               
   opiekę Matki Bożej oraz św. Tomasza Apostoła dla                      
   ks.  Tomasza, w dniu patronalnego święta. 

4 VII - XIII niedziela w ciągu roku 
Godz. 9:00 - + W intencji Żywego Różańca, o Boże błogosławieństwo dla                           
   żyjących i zbawienie dla zmarłych. 
Godz. 11:00 - O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha św.,                
   opiekę Matki Bożej oraz św. Tomasza Apostoła dla                      
   ks. Tomasza, w dniu patronalnego święta - intencja od                 
   rodziców i młodzieży, która przyjęła w tym roku sakrament         
   bierzmowania. 


