
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

 w Jeleniej Górze

VIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

27 lutego 2022 roku  
1. Dziś, w ostatnią niedzielę lutego, tradycyjnie rozpoczynamy 55. Tydzień Modlitw 

o Trzeźwość Narodu. To zaproszenie do modlitwy indywidualnej i wspólnotowej  o trzeźwość 
w naszych rodzinach. Z darem modlitwy możemy także podjąć abstynencję oraz inne 
wyrzeczenia w intencji tych, którzy nadużywają alkoholu lub cierpią z powodu choroby 
alkoholowej najbliższych. Na stoliku z tyłu kościoła została wyłożona parafialna księga 
trzeźwości.


2. Dziękuję za ofiary składane na tacę oraz wpłacane na konto naszej parafii, na bieżące 
wydatki związane z jej utrzymaniem. W minioną niedzielę na cele inwestycje zebraliśmy 2031 
zł. Bóg zapłać.


3. We wtorek, 1 marca, przypada Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Od 2011 
roku ma on rangę święta państwowego. W naszej modlitwie pamiętajmy o wszystkich, którzy 
w trudnych czasach komunistycznego reżimu, podejmowali walkę o wolność i suwerenność 
naszej ojczyzny. Wieczorna msza św. Będzie sprawowana w intencji pokoju na Ukrainie.


4. Uczniowski Klub Sportowy „Pankracy” zaprasza na X Jubileuszowy Bieg Tropem Wilczym. 
Odbędzie się on w niedzielę 6 marca w Parku Norweskim, Cieplicach. Informacje i zapisy na 
stronie internetowej szkoły katolickiej (www.szkola.pankracy.edu.pl ). 


5. W najbliższą środę, 2 marca, przypada Środa Popielcowa rozpoczynająca w Kościele czas 
Wielkiego Postu. To dzień, kiedy wchodzimy na drogę pokuty i nawrócenia. Zewnętrznym 
znakiem takiej postawy jest obrzęd posypania głów popiołem. Msza św. o godz. 18.00. 
Zgodnie z apelem Papieża Franciszka, dzień postu w intencji pokoju.


6. W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły (jeden posiłek do syta i dwa mniejsze oraz 
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych). Do zachowania postu ścisłego zobowiązani są  
wierni pomiędzy 18. a 60. rokiem życia. Natomiast wszystkich od 14. roku życia obowiązuje 
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W myśl przykazań kościelnych czas Wielkiego 
Postu jest także okresem pokuty, dlatego jako wierzący nie organizujemy hucznych zabaw 
i nie bierzemy udziału w takich spotkaniach.  


7. Pomocą w przeżywaniu czasu pokuty i nawrócenia będą nabożeństwa wielkopostne. 
Zapraszamy serdecznie na drogę krzyżową w piątki o godz. 17.30 oraz na nabożeństwo 
gorzkich żali z kazaniem pasyjnym w każdą niedzielę o godz.15.00. 


8. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. Codziennie istnieje 
możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania od godz. 17.30. W piątek adoracja 
Najświętszego Sakramentu, zakończona Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa.              
W I sobotę, odwiedziny chorych od godz. 10.00, natomiast spowiedź i adoracja od godz. 
17.00, zakończona Litanią do Matki Bożej.


9. W I Niedzielę Wielkiego Postu na msze św. o godz. 11.00 zapraszam dzieci  
pierwszokomunijne, podczas mszy św. poświęcenie książeczek do modlitwy.


10. Rodziców zainteresowanych nauką dziecka w pierwszej klasie katolickiej 
szkoły podstawowej, Dyrekcja Szkoły zaprasza na „Dzień Otwartych Drzwi” w 
najbliższy piątek 4 marca w godz. 16:00-18:30 (budynek przy PCK 23). 


11. Kancelaria parafialna czynna tylko po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym.


12. Zachęcam do zamawiania intencji mszy św. W ważnych dla nas intencjach. 

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


ks. dr Tomasz Biszko 
Administrator Parafii


http://www.szkola.pankracy.edu.pl/


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


27 II -  VIII NIEDZIELA w ciągu roku 
godz. 9:00		 - ++ z rodz. Czerwińskich: Maria, Czesław, Barbara, Krystyna,                 
	 	 	 Franciszek, Katarzyna Korczak.

godz. 11:00   	 - Dziękczynno - błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo,              
	 	 	 potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i św. Jakuba dla Jakuba           
	 	 	 Niewiadomskiego z racji urodzin.

godz. 12:30  	 - + Irena Swojak - 2 rocz. śmierci, ++ z rodz. Rogala.


28 II  - PONIEDZIAŁEK 
godz. 18:00  	 - + Henryk Warchoł - 22 rocz śmierci, + ks. Józef Stec 

	 	 	 - + Wiesław Szczepanek 


1 III – WTOREK 
godz. 18.00	 - W intencji pokoju na Ukrainie. 


2 III -  ŚRODA POPIELCOWA 
godz. 18:00	 - O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej  
	 	 	 i św. Franciszek z Asyżu dla Franciszka i jego rodziców. 


3 III – CZWARTEK PO POPIELCU 
godz. 18:00  	 - Intencja wolna


4 III -  PIĄTEK - ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA 
godz. 18:00  	 - Intencja wolna.


5 III -  SOBOTA  PO POPIELCU 
godz. 18:00	 - Bronisław Januszkiewicz - 20 rocz. Śmierci oraz ++ z rodziny.


6 III -  I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
godz. 9:00		 - W intencji Żywego Różańca o Boże błogosławieństwo dla                  
	 	 	 żyjących i zbawienie dla zmarłych.

godz. 11:00   	 - + Stanisław Szybiak - 1 rocz. śmierci

godz. 12:30  	 - Intencja wolna. 
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