
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

 w Jeleniej Górze

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

06 marca 2022  
1. Obchodzimy dziś pierwszą niedzielę Wielkiego Postu oraz ostatni dzień kwartalnych dni 

modlitw o  ducha pokuty. Niech czas Wielkiego Postu będzie dla każdego z nas czasem 
zbliżania się do Boga, pracy nad sobą i wrażliwości na potrzeby innych. Kościół w sposób 
szczególny zaprasza nas do praktykowania modlitwy, postu i jałmużny. 


2. Dziękuję za ofiary złożone na pomoc mieszkańcom Ukrainy. Zebraliśmy do puszek 2000 zł. 
oraz 500 zł jako ofiara indywidualna, która została przeznaczona na zakup pralki dla 
mieszkańców Ukrainy. Pralkę zakupiliśmy wraz z mieszkańcami parafii Matki Bożej Królowej 
Polski i św. Franciszka z Asyżu w Jeleniej Górze. Tak jak informowałem za pośrednictwem 
strony parafialnej, w związku z potrzebami uchodźców przebywających w Domu Pielgrzyma 
pw. św. Jana Pawła II we Lwowie, w którym posługują bliscy nam przyjaciele ks. Władysław i 
Aleksander Biszko, nasza parafia organizuje dla nich pomoc materialną. Konkretne 
przedmioty potrzebne do zapewnienia bytu uchodźcom, zostały wypisane na stronie 
parafialnej, w zakładce aktualności. Planujemy wyruszyć z darami w nocy z poniedziałku na 
wtorek. Osoby chętne wesprzeć potrzebujących, proszę o przyniesienie darów w 
poniedziałek po wieczornej mszy do godz. 20.00


3. We wtorek, 8 marca, przypada Dzień Kobiet. Wszystkim paniom życzę obfitości Bożego 
błogosławieństwa, doświadczenia miłości i szacunku oraz opieki Matki Najświętszej. 


4. W czwartek, podczas mszy św. o godz. 18.00, będziemy modlić się w intencji śp. Marianny 
Smirnow.


5. Najbliższa niedziela, 13 marca, będzie Niedzielą Ad Gentes – Dniem Modlitwy, Postu 
i  Solidarności z Misjonarzami. Zapraszam do modlitwy indywidualnej i wspólnotowej 
w  intencji wszystkich pracujących na misjach. Po mszach św. odbędą się zbiórki do puszek 
na cele misyjne.  


6. W niedzielę, 13 marca, przypada także kolejna rocznica wyboru papieża Franciszka na 
Stolicę Piotrową. Zapraszam do modlitwy w intencji następcy Świętego Piotra, aby był dla 
wszystkich czytelnym drogowskazem podążania za Chrystusem.


7. Zapraszam 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. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. zapraszam w najbliższy piątek /11.03/ na drogę 
krzyżową i spotkanie, które odbędzie się w kościele o godz.16.30.


9. Kancelaria parafialna czynna tylko po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym.


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


ks. dr Tomasz Biszko 
Administrator Parafii




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


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  	 - + Kazimierz i ++ z rodziny Hamowskich,


7 III  - PONIEDZIAŁEK 
godz. 18:00  	 - + Romuald - 1 rocz. śmierci, + Romualda - 15 rocz. śmierci                     
	 	 	 Trybuchowscy.  


8 III – WTOREK 
godz. 18.00	 - + Jolanta Maliszewska


9 III -  ŚRODA 
godz. 18:00	 - + Krzysztof Skiba.


10 III – CZWARTEK 
godz. 18:00  	 - + Marianna Smirnow.


11 III -  PIĄTEK 
godz. 18:00  	 - + Jan Maga.


12 III -  SOBOTA  
godz. 18:00	 - + Robert - 5 rocz. śmierci. 


13 III -  II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
godz. 9:00		 - + Janina Świderska - intencja od Marii i Stanisława                            
	 	 	 Potrzeszczów.

godz. 11:00   	 - + Longina Zalewska - 5 rocz. śmierci

godz. 12:30  	 - O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej          
	 	 	 dla Krystyny w dniu urodzin.
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