
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

 w Jeleniej Górze

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU!

27 marca 2022 !
"# Obchodzimy dziś czwartą niedzielę Wielkiego Postu, nazywaną niedzielą „Laetare”, czyli 

wielkopostną niedzielą radości. Jej nazwa wywodzi się od pierwszych słów antyfony na 
wejście w języku łacińskim: „Laetare, Jerusalem (…)”, czyli: „Raduj się, Jerozolimo (…)”.!
$# Dziękuję za ofiary składane na tacę oraz na konto naszej parafii. Będą one przeznaczone na 

prace remontowo - inwestycyjne oraz na bieżące wydatki związane z jej utrzymaniem. W 
ubiegłą niedzielę zebraliśmy 1926 zł. Bóg zapłać. !
%# W każdą środę o godzinie 17.30, zapraszam na Modlitwę Różańcową w intencji pokoju na 

Ukrainie. Modlitwa będzie połączona z Nowenną do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w dotychczasowych nabożeństwach i 
zachęcam kolejne osoby do włączenia się w modlitwę w tak szczególnej i ważnej intencji. !
&# W najbliższy piątek, droga krzyżowa odbędzie się wyjątkowo po mszy św. wieczornej i 

będzie ona połączona z przejściem ulicami naszego osiedla. Rozpoczęcie o godz. 18.45 przy 
kościele, a następnie, rozważając Mękę Chrystusa, udamy się do pod krzyż znajdujący się na 
styku ulic Czarnoleskiej i Kalinowej. Nabożeństwo gorzkich żali z kazaniem pasyjnym w 
każdą niedzielę o godz. 15.00. Zapraszam do wspólnej modlitwy.!
'# Przypominam, że w dalszym ciągu istnieje możliwość włączenia się w zbiórkę środków, o 

których przekazanie prosi ks. Aleksander. Tym razem pomoc będzie przekazana dla osób 
walczących na froncie. 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 w najbliższy czwartek. Osoby chcące 
pomóc w tej akcji, proszę o przynoszenie darów, po mszach św. lub po wcześniejszym 
umówieniu telefonicznym do środy. !
(# W tym tygodniu przypada I piątek i sobota miesiąca. W piątek okazja do skorzystania z 

sakramentu spowiedzi od godz. 17.30. W tym czasie, trwać będzie adoracja Najświętszego 
Sakramentu. W I sobotę, odwiedziny chorych od godz. 10.00, natomiast spowiedź i adoracja 
od godz. 17.00. !
)# Za tydzień obchodzimy pierwszą niedzielę miesiąca. Podczas mszy św. o godz. 9.00. 

będziemy modlić się w intencji Żywego Różańca. Po mszy św. zmiana tajemnic 
różańcowych.!
*# W sobotę przypada 17. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Nasz Wielki Rodak 

nazywany jest Sługą Miłosierdzia. Módlmy się przez jego wstawiennictwo o miłosierdzie dla 
nas i całego świata. !
+# W przyszłą niedzielę rozpoczniemy rekolekcje parafialne, które poprowadzi ks. Rafał 

Berezowski. To szczególny czas łaski, dlatego uczyńmy wszystko, co możliwe, abyśmy mogli 
w nich uczestniczyć. Przygotujmy się rzetelnie do spowiedzi świętej, którą przeżyjemy we 
wtorek. Pamiętajmy, że pełne uczestnictwo w rekolekcjach, spowiedź, komunia święta, brak 
przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i modlitwa w intencjach Ojca 
Świętego pozwalają nam uzyskać odpust zupełny.

",# Zapraszam na spotkanie Rady Parafialnej. Odbędzie się ono w czwartek 

31 marca o godz. 18:30 w domu parafialnym. !
""# Zachęcam  do zamawiania mszy św. w ważnych dla nas sprawach. W tym 

tygodniu są wolne intencje.!
"$# Kancelaria parafialna czynna tylko po wcześniejszym umówieniu 

telefonicznym. !



"%# Przy wyjściu z kościoła można nabywać świece Caritas, na stół wielkanocny (paschaliki 
duże w cenie 16 zł; małe po 8 zł).!
"&# Zachęcam do lektury prasy katolickiej: „Gościa Niedzielnego” i „Niedzieli”.

"'# W minionym tygodniu, z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odszedł śp. Stanisław 

Pohulak. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. 
Niech odpoczywa w pokoju. Amen.!
!
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Intencje mszalne 


27 III -  IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
godz. 9:00		 - + Wanda, Józefa, Piotr i ++ z rodziny.

godz. 11:00   	 - ++ z rodz. Koźlik: Ireneusz, z rodz. Cymbaluk: Marian, Janina,                   
	 	 	 Ewa, Michał.

godz. 12:30  	 - O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej          
	 	 	 dla Teresy i Grzegorza z racji kolejnych urodzin.


28 III  - PONIEDZIAŁEK 
godz. 18:00  	 - Intencja wolna. 


29 III – WTOREK 
godz. 18.00	 - Intencja wolna.


30 III -  ŚRODA 
godz. 18:00	 - Intencja wolna


31 III – CZWARTEK 
godz. 18:00  	 - Intencja wolna.


1 IV -  PIĄTEK  
godz. 18:00  	 - Intencja wolna.


2 IV -  SOBOTA 
godz. 18:00	 - + Stanisław - 2 rocz. śmierci oraz ++ z rodziny.


3 IV -  V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 
godz. 9:00		 - W intencji Żywego Różańca o Boże błogosławieństwo dla              
	 	 	 żyjących i zbawienie dla zmarłych.

godz. 11:00   	 - + Kazimierz i ++ z rodziny Hamowskich.

godz. 12:30  	 - + Stanisława i Kazimierz Ostrowscy.

ks. dr Tomasz Biszko 
Administrator Parafii



	IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
	27 marca 2022

