
	 	 	 	 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO  

          05 czerwca 2022 roku

1. Dziś, wraz z całym Kościołem, obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 
Wspominamy dzień, w którym na zgromadzonych w Wieczerniku Apostołów zstąpił Duch Święty 
pod postacią ognistych języków. Dzięki Jego mocy uczniowie wyszli z Wieczernika, aby głosić 
całemu światu orędzie zbawienia. Niech Duch św. umacnia nas swoimi darami, abyśmy byli 
prawdziwymi świadkami Chrystusa w dzisiejszym świecie. Dziś za uroczyste odśpiewanie hymnu 
O stworzycielu, Duchu, przyjdź oraz po wypełnieniu pozostałych warunków możemy zyskać 
odpust zupełny. 

2. Pierwsza niedziela czerwca corocznie obchodzona jest także jako Dzień Dziękczynienia. To 
szczególna okazja, aby wyrazić wdzięczność za wszelkie dary Bożej dobroci. 

3. Jutro, 6 czerwca, przypada święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła. Pod krzyżem 
Maryja została dana za Matkę nie tylko Świętemu Janowi, ale także wszystkim ludziom. 
Towarzyszy wspólnocie Kościoła od samego początku. Będziemy wypraszać Jej orędownictwa w 
naszych codziennych potrzebach. 

4. W czwartek, 9 czerwca, przypada święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego 
Kapłana. Naszą modlitewną pamięcią pragniemy objąć wszystkich kapłanów i wypraszać im 
Bożą pomoc oraz łaskę wierności na drodze powołania, jak również wszystkich 
przygotowujących się do kapłańskiej posługi.

5. Nabożeństwo czerwcowe z Litanią do Serca Pana Jezusa zapraszam codziennie, od 
poniedziałku do piątku po mszy św. o godz.18.00, w sobotę na zakończenie adoracji 
Najświętszego Sakramentu o godz. 17.45, a w niedzielę o godz. 8.45. Serdecznie zapraszam, aby 
poprzez litanijne wezwania przepraszać Boga za nasze grzechy i niewierności. 

6. W miniony piątek, piętnastoosobowa grupa młodzieży z naszej parafii przyjęła sakrament 
bierzmowania. Bierzmowanym życzę wytrwałości przy Jezusie Chrystusie, Jedynym Zbawicielu 
Człowieka. Bardzo dziękuję Wam, drodzy parafianie, za udział we mszy św. dziękczynnej w 
rocznicę poświęcenia naszego kościoła. Dziękuję p. Markowi, Służbie Ołtarza, chórowi za pomoc 
i uświetnienie uroczystości, a także Paniom i Panom, za przygotowanie świątyni, oraz posiłku dla 
kapłanów.

7. Parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski i św. Franciszka z Asyżu w Jeleniej Górze zaprasza 
wszystkie dzieci na wspólny wakacyjny wyjazd. Szczegóły na naszej stronie parafialnej. 

8. Bardzo dziękuję za mszę św. i życzenia z okazji mojej rocznicy przyjęcia sakramentu 
kapłaństwa, a także gratulacje z okazji mianowania na proboszcza tutejszej parafii. 

9. W najbliższą niedzielę, 12 czerwca, będziemy obchodzili uroczystość 
Najświętszej Trójcy.

10. Zachęcam do zamawiana mszy św. w ważnych dla nas sprawach. Są wolne 
intencje w tym tygodniu. 

11. Zapraszam do lektury tygodników katolickich: Niedzieli i Gościa Niedzielnego.


	

ks. dr Tomasz Biszko 
Proboszcz Parafii




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


5 VI  - UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTGO

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

godz. 11:00	 - + Ryszard Stich. 

godz. 12:30 	 - + doktor Zbigniew Hałat.


6 VI – PONIEDZIAŁEK - ŚWIĘTO NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI KOŚCIOŁA  
godz. 18.00	 - Dziękczynno błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo,                   
	 	 	 potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Danuty i Hieronima z racji                   
	 	 	 44 rocz. zawarcia sakramentu małżeństwa.  


7 VI – WTOREK 
godz. 18.00  	 - + Jadwiga Nowosielska.


8 VI  –  ŚRODA - ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ 
godz. 18:00	 - + Krzysztof Skiba.


9 VI – CZWARTEK - ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I WIECZNEGO KAPŁANA 
godz. 18:00  	 - O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki                  
	 	 	 Bożej dla ks. Tomasza.  


10 VI – PIĄTEK

godz. 18:00 	 - Intencja wolna. 

	 	 	 


11 VI - SOBOTA - ŚW. BARNABY APOSTOŁA 
godz. 18:00	 - Intencja wolna. 


12 VI  - UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAŚWIĘTSZEJ

godz. 09:00	 -  + Genowefa Kaczmarska zd. Kalisz.

godz. 11:00	 - + Edward - 4 rocz. śmierci, + Kazimierz. - 17 rocz. śmierci.

godz. 12:30 	 - Dziękczynno błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo,            
	 	 	 potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Aleksandry oraz Beaty i               
	 	 	 Aleksandra z racji rocz. zawarcia sakramentu małżeństwa.


