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1. Dziś Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej. Wspominamy uroczysty wjazd 

Jezusa do Jerozolimy. Błogosławieństwo palm na każdej Mszy Świętej. Msza 
św. o godz. 11:00 poprzedzona będzie uroczystą procesją do kościoła, a roz-
pocznie się przy grocie Matki Bożej. W ten sposób rozpoczniemy przeżywanie 
Wielkiego Tygodnia, w którym będziemy wspominać najważniejsze wydarzenia 
zbawcze: mękę, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Po mszy św. zbiórka do 
puszek na rzecz poszkodowanych przez wojnę na Ukrainie. O godz. 15.00 
ostatnie nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. 


2. Osoby, które jeszcze nie skorzystały z sakramentu pokuty i pojednania, zachę-
cam, by uczyniły to przed Triduum Paschalnym. Spowiedź w naszym kościele 
możliwa będzie w następujących dniach:


1.Wielki Poniedziałek, Wtorek, Środę - od godz. 17.30,

2.Wielki Piątek, w godz. 15.15 -16.00 oraz od godz. 20.30 - 22.00.


3. W środę o godz. 17.30, zapraszam na Modlitwę Różańcową w intencji pokoju 
na Ukrainie. 


4. WIELKI CZWARTEK - ustanowienie Eucharystii i kapłaństwa. Msza św. Wiecze-
rzy Pańskiej rozpocznie się o godz.18.00.  Za śpiew hymnu „Sław, języku, Ta-
jemnicę” można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Adoracja 
Najświętszego Sakramentu w Ołtarzu Adoracji do godz. 20.00.


5. WIELKI PIĄTEK - pamiątka męki i śmierci Pana Jezusa. W tym dniu obowiązuje 
post ścisły. O godz. 9.00 zapraszam na wspólne celebrowanie jutrzni połączo-
nej z godziną czytań. Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 15.00 do 
godz. 17.45. O godz.15.00 w Godzinę Miłosierdzia Bożego - Koronka do Miło-
sierdzia Bożego i rozpoczęcie nowenny przed Świętem Bożego Miłosierdzia. 
O godz.18.00 Liturgia Męki Pańskiej, po której nastąpi przeniesienie Naj-
świętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego. Adoracja do godz. 22.00. Ofiary 
składane tego dnia przy adoracji krzyża są przeznaczone na utrzymanie miejsc 
świętych w Ziemi Świętej. 




6. WIELKA SOBOTA jest dniem ciszy Kościoła po śmierci Zbawiciela. Tego dnia nie 
sprawuje się Eucharystii. Zapraszam serdecznie na adorację Najświętszego 
Sakramentu w Grobie Pańskim. O godz. 9.00 zapraszam na wspólne celebro-
wanie liturgii godzin – jutrzni połączonej z godziną czytań. Adoracja Najświęt-
szego Sakramentu w Grobie Pańskim, od godz. 10.00 do godz. 14.00. Po-
święcenie pokarmów przy Grocie Matki Bożej, o godz. 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00. Dary złożone podczas poświęcenia pokarmów, zostaną przeka-
zane dla  biednych z naszej parafii oraz uchodźców z Ukrainy. 


7. W najbliższą niedzielę będziemy celebrować uroczystość Zmartwychw-
stania Pańskiego. Świętowanie rozpoczniemy już w sobotę Mszą Wigilii 
Paschalnej o godz. 21.00 przy grocie Matki Bożej. To najbardziej uroczysta 
Msza Święta w roku liturgicznym, nazywana „matką wszystkich liturgii”. Ser-
decznie zapraszamy wszystkich do licznego udziału w tej celebracji, przynie-
śmy świece. Msza św. zakończy się procesją rezurekcyjną. Pozostałe msze 
święte w Niedzielę Zmartwychwstania o godz. 11.00 i 12.30. Nie ma mszy 
św. o godz. 9.00 

8. Zachęcam, aby chętne osoby wpisywały się na czuwanie przed Najświętszym 
Sakramentem zarówno w Wielki Czwartek, Wielki Piątek, jak i Wielką Sobotę. 
Podczas półgodzinnych czuwań będziemy rozważać Mękę i Śmierć Pana Je-
zusa oraz błagać o pokój na Ukrainie. Zapisy na stoliku pod chórem. 


9. Pragnę poinformować , że S łużba Liturgiczna naszej Wspólnoty 
Parafialnej ,powiększyła się o dwóch lektorów: Filipa i Dominika. Zostali oni 
pobłogosławieni do pełnienia posługi lektora w jeleniogórskiej bazylice św. 
Erazma i Pankracego w niedzielę 3 kwietnia. Gratuluję lektorom oraz dziękuję 
rodzicom, za ich troskę, bo dzięki niej służą przy ołtarzu.  


10.Przy wyjściu z kościoła można nabywać świece Caritas, na stół wielkanocny 
(paschaliki duże w cenie 16 zł; małe po 8 zł). 

11.W Poniedziałek Wielkanocny Msze św. w naszym kościele odbędą 
się o godz. 9.00; 11.00; 12.30.


12. Zachęcam do lektury nowego tygodnika katolickiego Niedziela i  
Gościa Niedzielnego. W „Gościu Niedzielnym” kolejna płyta z ko-
lekcji Biblia Audio. 


ks. dr Tomasz Biszko 
Administrator Parafii




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


10 IV -  NIEDZIELA MĘKI PAŃSKIEJ 
godz. 9:00		 - ++ Maria - 26 rocz. śmierci i Tadeusza Pyrzanowskich, Janina,             
	 	 	 Antonina, Michał Atamanik. 

godz. 11:00	 - Dziękczynno - błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo,                            
	 	 	 potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i św. patrona w dniu urodzin         
	 	 	 dla Filipa.  

godz. 12:30  	 - + Czesław  - 2 rocz. śmierci.


11 IV - Wielki PONIEDZIAŁEK 
godz. 18:00  	 - + Jan Maga.


12 IV - Wielki WTOREK  
godz. 18:00	 - + Lech Rataj. 


13 IV - Wielka ŚRODA 
godz. 18:00	 - Intencja wolna.


14 IV - WIELKI CZWARTEK 
godz. 18:00  	 - Dziękczynna za dar kap łaństwa z prośbą o Boże                          
	 	 	 błogosławieństwo, potrzebne łaski, dary Ducha świętego oraz        
	 	 	 opiekę Matki Bożej i świętego patrona dla ks. Tomasza.


15 IV - Wielki Piątek Męki Pańskiej 
godz. 18:00 - Liturgia Wielkiego Piątku


16 IV - WIGILIA PASCHALNA 
godz. 21:00	 - Intencja wolna.


