
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 
IV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

23 stycznia 2022 roku 
1. Przeżywamy III niedzielę w ciągu roku, z inicjatywy papieża Franciszka od 2019 roku 

obchodzona jako Niedziela Słowa Bożego. To szczególne zaproszenie, aby odkrywać 
tajemnicę Boga przez lekturę Pisma Świętego. Papież przypomina, że „Jezus Chrystus puka 
do naszych drzwi przez Pismo Święte; jeśli słuchamy i otwieramy drzwi umysłu i serca, 
wchodzi On w nasze życie i z nami zostaje” (List apostolski Ojca Świętego Franciszka 
„Aperuit illis”, nr 8). Niech będzie to szczególny czas odkrywania Boga i umacniania wiary 
przez lekturę tekstów natchnionych. 


2. W minioną niedzielę, na inwestycje w naszej parafii zebraliśmy 1947zł. Bóg zapłać za 
złożone ofiary.   


3. W związku z narastającą liczbą zachorowań i zaleceniami sanepidu jestem zmuszony 
odwołać kolędowanie, które miało się odbyć w naszej parafii w dniu dzisiejszym. 


4. W związku z zapytaniami dotyczącymi stawki na sprzątanie, pragnę poinformować, że wraz 
z radą parafialną została ustalona stawka na sprzątanie w wysokości 5 zł/miesiąc, a więc 60 
zł rocznie od rodziny.  Środki te powinny wystarczyć na sprzątanie, zakup kwiatów, środków 
czystości, a także niezbędnego sprzętu. Oczywiście środki wystarczą o ile większość zechce 
podjąć to wyzwanie. Jeszcze raz dziękuje 164 rodzinom, które podjęły ten trud w minionym 
roku. Co do sposobu przekazywania ofiar na ten cel to można środki przekazywać w 
podpisanych kopertach na tacę w kościele, można wpłacać ustaloną kwotę na konto 
parafialne, także można przekazać je osobiście w zakrystii lub w kancelarii. Stosowana kwota 
ofiary może być przekazywana co miesiąc, kwartalnie, półrocznie lub całorocznie; zawsze 
zaznaczając, iż są to środki z przeznaczeniem na sprzątanie, a przy wpłacie na konto 
parafialne z dopiskiem: „Darowizna na cele kultu religijnego” (numer rachunku bankowego 
możemy znaleźć w katalogu: „Biuro parafialne”).


5. Kancelaria parafialna czynna tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. 

6. Zachęcam do zamawiania mszy św. w ważnych dla nas intencjach, są wolne intencje w tym 

tygodniu. 

7. Zachęcam do lektury prasy katolickiej: „Gościa Niedzielnego” i „Niedzieli”.

8. W minionym tygodniu do Domu Ojca odszedł Armin Grabski. Pogrzeb we wtorek 

o godz. 11 na cmentarzu przy ul. Krośnieńskiej w Jeleniej Górze Cieplice. Wieczny 
odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech 
odpoczywa w pokoju. Amen.


ks. dr Tomasz Biszko 
Administrator Parafii




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

23 I -  III NIEDZIELA w ciągu roku 
godz. 9:00		 - ++ Genowefa i Jan Kalisz.

godz. 11:00 	 - Dziękczynno - błagalna o Boże błogosławieństwo, potrzebne                                               
	 	 	 łaski, opiekę Matki Bożej dla Aleksandry z racji urodzin.

godz. 12:30 	 - + Emilia Nowocień - od uczestników pogrzebu. 


24 I  - poniedziałek - św. Franciszka Salezego. 
godz. 18:00 	 - W intencji Panu Bogu wiadomej.


25 I - wtorek - Nawrócenie św. Pawła. 
godz. 18:00	 - Intencja wolna.


26 I -  środa - św. Tymoteusza i Tytusa. 
godz. 18:00 	 - Intencja wolna.


27 I - czwartek - św. Anieli Merici 
godz. 18:00 	 - Intencja wolna.


28 I -  piątek - św. Tomasza z Akwinu.  
godz. 18:00 	 - Intencja wolna. 


29 I -  sobota - bł. Bronisławy Marii Lament. 
godz. 18:00 	  - Intencja wolna.  


30 I -  IV NIEDZIELA w ciągu roku 
godz. 9:00		 - Dziękczynno - błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo,                 
	 	 	 potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Wandy i Józefa z racji 43 
	 	 	 rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa. 

godz. 11:00 	 ++ z rodz. Osiej: Zdzisław, Kazimierz, Wiesław, Stanisława, z rodz.          
	 	 	 Harcuba: Maria i Wlastik, z rodz. Makarski: Katarzyna i Piotr. 

godz. 12:30 	 - + Bronisław Stasieńko - kolejna rocznica śmierci. 
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