
       OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 
  

XXI NIEDZIELA W CIĄGU ROKU  
22 sierpnia 2021 roku 

1. Przeżywamy XXI niedzielę w ciągu roku liturgicznego, dziś Pan Jezus 
przypomina nam, że jest prawdą i życiem. Jego prawda jest życiem. 
Zostaliśmy zaproszeni na ucztę, na której On daje nam chleb żywy – swoje 
ciało – abyśmy mieli życie, żyli na wieki. Tę prawdę uczmy się nieustannie 
odkrywać. 

2. 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. 

3. 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 1704 zł. Bóg zapłać. 

4. W czwartek 26 sierpnia uroczystość Najświętszej Maryi Panny 
Częstochowskiej. Św. Jan Paweł II na Jasnej Górze powtarzał, że tu bije serce 
narodu. Na Jasną Górę swoje kroki kierują miliony pielgrzymów. W wielu 
domach jest czczony wizerunek Czarnej Madonny. To świadectwo naszej 
miłości do Matki naszego Pana, która w jasnogórskiej ikonie przebywa w 
naszym narodzie od wieków. Podczas Mszy św. wieczornej, będzie możliwość 
przyjęcia Szkaplerza Matki Bożej. Zainteresowane osoby zapraszam do 
zakrystii, w celu zgłoszenia i przygotowania szkaplerza.  

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

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

7. 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 


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

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


23 VIII - PONIEDZIAŁEK

Godz. 18.00	 - Intencja wolna.  


24 VIII  - WTOREK - św. Bartłomieja 
Godz. 18:00 	 - Intencja wolna.


25 VIII  - ŚRODA 
Godz. 18:00 	 - + Czesław.


26 VIII  - CZWARTEK - Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej

Godz. 18.00 	 - O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla             
	 	 	 wnuka Antka i całej rodziny.


27 VIII  - PIĄTEK - św. Moniki 
Godz. 18:00 	 - Intencja wolna.


28 VIII  - SOBOTA - św. Augustyna 
Godz. 18:00 	 - O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla             
	 	 	 Augustyna Niewiadomskiego. 


29 VIII - XXII niedziela w ciągu roku 
Godz. 9:00		 - + Andrzej Maryniak.

Godz. 11:00	 - ++ Felicja i Leszek Zielińscy oraz za ++ z rodz. Zielińskich.



