
       OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 
  

XX NIEDZIELA W CIĄGU ROKU  
15 sierpnia 2021 roku 

1. Przeżywamy XX niedzielę w ciągu roku liturgicznego, uroczystość 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Obrzęd błogosławienia ziół, 
kwiatów, warzyw, pierwocin zbóż na zakończenie każdej Mszy Świętej. W 
Krzeszowie, Wielki Odpust Krzeszowski. Szczegółowy program znajduje się na 
plakacie w gablocie.  

2. Dziś 101. rocznica zwycięskiej bitwy warszawskiej w 1920 r., zwanej Cudem 
nad Wisłą, która zmieniła bieg historii naszej ojczyzny i całej Europy. Za 
przyczyną Maryi Królowej Pokoju polecajmy Bogu sprawy naszej ojczyzny i 
naszego narodu. 

3. Przypominam, że 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 czynna będzie tylko w piątki, po wieczornej Eucharystii, 
w godz. 18:30 – 18:45. 

4. Dzisiejsza niedziela, to trzecia niedziela miesiąca, podczas której modlitwą i 
ofiarą wspieramy prace inwestycyjne w naszej parafii. Wyrażam słowa 
podziękowania za każdą formę pomocy. Bóg zapłać.  

5. W dniu jutrzejszym święto patronalne ks. biskupa seniora, Stefana Cichego. 
Solenizanta polecam pamięci modlitewnej. 

6. W uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, podczas Mszy św. wieczornej, 
będzie możliwość przyjęcia Szkaplerza Matki Bożej. Zainteresowane osoby 
zapraszam do zakrystii, w celu zgłoszenia i przygotowania szkaplerza.  

7. Bardzo dziękuję osobom, które w piątek, włączyły się w prace porządkowe 
wokół naszej świątyni. Zapraszam w najbliższy piątek /20.08/, po mszy św. 
wieczornej, do pomocy w kontynuowaniu prac porządkowych.  

8. Zachęcam do zamawiania Mszy św. w ważnych dla nas 
intencjach. Są wolne intencje w tym tygodniu. 

9. Wszystkim Parafianom życzę udanego i bezpiecznego 
wypoczynku oraz Bożej opieki. 

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 


15 VIII - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 
Godz. 9:00		 - Dziękczynno - błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo,                  
	 	   	 potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Aleksandry i Remigiusza                      
	 	 	 w 23 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa oraz dla synów.

Godz. 11:00	 - + Maria i Mieczysław.


16 VIII - PONIEDZIAŁEK

Godz. 18.00	 - + ks. Józef Stec - greg.  


17 VIII  - WTOREK - św. Jacka 
Godz. 18:00 	 - + ks. Józef Stec - greg.


18 VIII  - ŚRODA 
Godz. 18:00 	 - O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz                       
	 	 	 łaskę zdrowia dla Karola - int. od Danuty i Hieronima Blomberg.


19 VIII  - CZWARTEK

Godz. 18.00 	 - Intencja wolna.


20 VIII  - PIĄTEK - św. Bernarda. 
Godz. 18:00 	 - Intencja wolna.


21 VIII  - SOBOTA - św. Piusa X 
Godz. 18:00 	 ++ Franciszek, Józefa, Sławomir.


22 VIII - XXI niedziela w ciągu roku 
Godz. 9:00		 - ++ Wojciech, Katarzyna, Jan, Janina, Maria.

Godz. 11:00	 - ++ Edmund, Urszula, Julia, Katarzyna. 



