
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

 w Jeleniej Górze

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

13 marca 2022  
1. Dziś druga niedziela Wielkiego Postu, czyli Niedziela Ad Gentes, która jest Dniem Modlitwy, 

Postu i Solidarności z Misjonarzami. Pamiętajmy o polskich misjonarkach i misjonarzach, 
którzy są świadkami prawdy, że Bóg jest miłością i kocha każdego bez wyjątku. Przy wyjściu 
z kościoła, będzie można wesprzeć ich dzieło ofiarą do puszek.


2. Zapraszam na Modlitwę Różańcową w intencji pokoju na Ukrainie, w każdą środę o godzinie 
17:30. Modlitwa będzie połączona z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.


3. 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..


4. Dziś przypada także 9. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Módlmy się 
za następcę Świętego Piotra, aby dla wszystkich był znakiem miłości Boga i wiernie 
prowadził Owczarnię Chrystusa na spotkanie z Najlepszym Pasterzem.  


5. W sobotę, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi 
Panny. Święty Józef jest patronem Kościoła powszechnego oraz rodzin chrześcijańskich. 
Jest także orędownikiem dobrej śmierci.


6. Pragnę poinformować, że w nocy z wtorku na środę zostały przekazane do Domu 
Pielgrzyma we Lwowie dary, w zbiórce których uczestniczyła także nasza parafia. Drodzy 
Parafianie, zawieźliśmy wraz z ks. Rafałem Berezowskim i ks. Andrzejem Szarzyńskim około 
10 ton pomocy. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję: przekazali zakupioną 
żywność, środki czystości, leki i sprzęt, o który prosili nasi przyjaciele z Ukrainy, księża  
Władysław i Aleksander, jak również przekazali pieniądze na pokrycie kosztów transportu 
oraz uczestniczyli w pakowaniu darów. Przy czym podziękowania te składam, do Was, 
Drodzy Parafianie, ale także Panu Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry, Warsztatowi Terapii 
Zajęciowej w Legnicy, Gwardii Matki Bożej oraz parafianom z parafii pw. Matki Bożej 
Miłosierdzia w Cieplicach, którzy także włączyli się w naszą zbiórkę. Dziękuję również p. 
Remikowi, który wraz ze mną udał się na przejście graniczne do Medyki, gdzie przekazaliśmy 
zebrane przedmioty ks. Aleksandrowi. Chciałbym przy tym powiedzieć, że zbiórka ta była 
budującym doświadczeniem, pokazała Wasze liczne zainteresowanie udzieleniem pomocy 
oraz duże zaangażowanie i czynne uczestnictwo na poszczególnych etapach, za które 
wyrażam, w imieniu ks. Władysława i ks. Aleksandra oraz swoim, ogromną wdzięczność. 
Pełna relacja z naszej pomocy zamieszczona na stronie internetowej naszej parafii w 
zakładce aktualności. 


7. Informuję, że w dalszym ciągu istnieje możliwość włączenia się w zbiórkę środków, o 
których przekazanie prosi ks. Aleksander. Organizuje On bowiem pomóc tym razem dla osób 
walczących na froncie i w tym wypadku potrzebne są: śpiwory, odzież termoaktywna, małe 
namioty, koce, materace. Ponadto nadal potrzebne są dla uchodźców  we Lwowie: 
zamrażarki, małe proszki do prania, worki na śmieci, naczynia jednorazowe oraz żywność. 
Transport tych darów na Ukrainę przewidziany jest za dwa tygodnie. Osoby chcące pomóc w 
tej akcji, proszę o przynoszenie darów po mszach św, lub po wcześniejszym 
umówieniu telefonicznym.


8. Informuję także o kolejnej zbiórce darów dla potrzebujących w Ukrainie, tym 
razem dla dzieci z domu dziecka w Żytomierzu. Przebywają tam maluszki do 
roku czasu i większe dzieci niepełnosprawne. Potrzebne są dla nich: 
pampersy, mleko, kaszki, koce, środki przeciwbólowe i przeciwzapalne, 
koce. Transport organizowany jest na czwartek i do tego dnia, od 
poniedziałku, dary będą przyjmowane w biurze podroży Amigos ul. Sudecka 



11 U 1 (obok Żabki) pod nr telefonu 509663168.

9. Następna niedziela, to niedziela inwestycyjna, już dziś składam serdeczne podziękowania za 

modlitwy i ofiary. 

10. Dziękuję p. Adamowi i Remigiuszowi za naprawienie tablicy nad wejściem do kościoła, 

która została uszkodzona podczas ostaniej wichury. 

11. Kancelaria parafialna czynna tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

12. Parafia św. Jana Chrzciciela w Cieplicach, organizuje katechezy przedmałżeńskie. 

Rozpoczęcie 19 marca 2022 o godz. 18.00 w salce katechetycznej. 

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


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


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 imienin.


14 III  - PONIEDZIAŁEK 
godz. 18:00  	 - + Dariusz Jura  


15 III – WTOREK 
godz. 18.00	 - Krąg Rejonowy Domowego Kościoła.


16 III -  ŚRODA 
godz. 18:00	 - + Lech Rataj.


17 III – CZWARTEK 
godz. 18:00  	 - O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej          
	 	 	 dla Marii Grotnik w dniu 85 rocznicy urodzin.


18 III -  PIĄTEK 
godz. 18:00  	 - O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej          
	 	 	 dla Barbary, Marka i Anny.


19 III -  SOBOTA - Uroczystość św. Józefa Oblubieńca NMP 
godz. 18:00	 - + Bronisław, Maria, Emilia, Edward i Jerzy. 


20 III -  III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
godz. 9:00		 - + Andrzej Dąbrowski.

godz. 11:00   	 - + Leszek Zieliński - 11 rocz. śmierci

godz. 12:30  	 - O Miłosierdzie Boże i radość oglądania Boga twarzą w twarz         
	 	 	 dla śp. Weroniki Drzewieckiej. 

ks. dr Tomasz Biszko 
Administrator Parafii
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