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1. Dziś druga niedziela Wielkanocy, czyli Niedziela Miłosierdzia Bożego. Trwamy w radości ze 
zmartwychwstania Chrystusa. To wydarzenie jest szczególnym znakiem tego, że Bóg zlito-
wał się nad grzesznymi ludźmi i całemu światu okazał swoje miłosierdzie. 


2. Dziękuję za ofiary składane na tacę oraz wpłacane na konto naszej parafii, na bieżące wy-
datki związane z jej utrzymaniem. W ubiegłą niedzielę na cele inwestycyjne zebraliśmy 2930 
zł. Bóg zapłać za złożone ofiary. 


3. Dziś przypada także patronalne święto Caritas oraz rozpoczyna się w Kościele Tydzień Miło-
sierdzia. To nie tylko dzień modlitwy za wszystkich zaangażowanych w dzieła charytatywne, 
ale także okazja do budzenia wrażliwości na potrzeby innych i przychodzenia im z pomocą. 
Temu służą parafialne zespoły charytatywne czy Szkolne Koła Caritas. Ofiary składane do 
puszek są przeznaczone na działalność Caritas naszej diecezji. 


4. Ostatnia niedziela kwietnia z inicjatywy Stowarzyszenia na rzecz misyjnych środków trans-
portu MIVA Polska oraz Krajowego Duszpasterstwa Kierowców jest Niedzielą Modlitw za 
Kierowców. W sposób szczególny modlimy się dzisiaj o bezpieczne i odpowiedzialne poru-
szanie się po drogach dla wszystkich kierowców i uczestników ruchu drogowego.


5.  Jutro, w poniedziałek, 25 kwietnia, przypada święto Świętego Marka Ewangelisty. Jest to 
także dzień modlitwy o urodzaje. Zapraszam na Mszę Świętą, w czasie której będziemy się 
modlić za wszystkich pracujących na roli, aby ich praca była doceniana i szanowana oraz 
aby nikomu nie brakowało codziennego chleba. 


6. We wtorek, 26 kwietnia, będziemy celebrowali uroczystość Świętego Wojciecha, biskupa 
i męczennika, głównego patrona Polski. W tym roku 23 kwietnia przypadł w oktawie Wielka-
nocy, dlatego uroczystość ku czci Świętego Wojciecha została przeniesiona na 26 kwietnia. 


7. W piątek, 29 kwietnia, obchodzimy święto Świętej Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy. 
To również Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, obchodzony w rocznicę wyzwole-
nia obozu w Dachau (1945). Naszą modlitwą będziemy otaczać wszystkie ofiary nazistow-
skiego i stalinowskiego totalitaryzmu, szczególnie kapłanów oraz osoby życia konsekrowa-
nego. 


8. Za tydzień obchodzimy pierwszą niedzielę miesiąca. Podczas Mszy św. o godz. 9.00. bę-
dziemy modlić się w intencji Żywego Różańca. Po Mszy św. zmiana tajemnic różańcowych.


9. Próby dzieci przed I Komunią, w kościele we wtorek, środę i czwartek o godz. 16.30.

10.W piątek na wieczorną msze św. zapraszam młodzież przygotowującą się do przyjęcia sa-

kramentu bierzmowania. 

11.Katolicka Szkoła Podstawowa zaprasza na kolejny: „Dzień otwartych drzwi”. We wtorek 26 

IV w budynku przy PCK 23 (godz. 16:30-18:00). Dyrektor Szkoły zaprasza  także na: Bal z 
okazji X-lecia istnienia Szkoły Katolickiej w Jeleniej Górze”. Informacje można znaleźć na 
stronie internetowej „Katolika” - www.szkola.pankracy.edu.pl 


12.W Kaplicy chrzcielnej zostały wyłożone książki pt. „Jezu ufam Tobie”. Zachęcam do wzięcia 
ze sobą do domu, niech będą pomocą w zgłębianiu tajemnicy Bożego Miłosierdzia.


13.W sobotę w salce na plebanii, o godz. 11.00 odbiór strojów komunijnych. 

14.Zachęcam do lektury tygodników katolickich: Niedzieli i Gościa Niedzielnego. 


ks. dr Tomasz Biszko 
Administrator Parafii


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


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

24 IV - II NIEDZIELA WIELKANOCNA - NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

godz. 09:00	 - + Aniela Garbaczow o życie wieczne.

godz. 11:00	 - ++ z rodz. Hartwig: Gabriela i Zdzisław, z rodz. Krysteckich                  
	 	 	 i Zielińskich.

godz. 12:30  	 - + Wanda i Stanisław Staszewscy.


25 IV – PONIEDZIAŁEK 
godz. 18.00	 - + Stanisław Pohulak - intencja od uczestników pogrzebu.  


26 IV – WTOREK 
godz. 18:00	 - Dziękczynno - błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo,                
	 	 	 potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Agnieszki z racji urodzin       
	 	 	 i imienin.


27 IV –  ŚRODA 
godz. 18:00	 - Dziękczynno - błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo,                
	 	 	 potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Mateusza z racji 19                    
	 	 	 urodzin i Marcina z racji 45 urodzin.


28 IV – CZWARTEK 
godz. 18:00  	 - O nawrócenie Katarzyny i jej męża.


29 IV – PIĄTEK

godz. 18:00 	 - + Michał Babiarczyk - od uczestników pogrzebu w miesiąc po                 
	 	 	 śmierci.


30 IV - SOBOTA 
godz. 18:00	 - + Robert Tomaszewski - 1 rocz śmierci.


1 V - III NIEDZIELA WIELKANOCNA - NIEDZIELA BIBLIJNA

godz. 09:00	 - W intencji Żywego Różańca o Boże błogosławieństwo dla                  
	 	 	 żyjących i zbawienie dla zmarłych. 

godz. 11:00	 - O światło Ducha św., Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i                      
	 	 	 opiekę Matki Bożej dla Jakuby i Weroniki na czas egzaminów      
	 	 	 maturalnych. 

godz. 12:30  	 - + Stanisława Ostrowska - greg.


