
	 	 	 	 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 
XII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU  

          19 czerwca 2022 roku

1. W dniu dzisiejszym przypada dwunasta niedziela w ciągu roku liturgicznego. Centrum każdej 

niedzieli jest Eucharystia, czyli pamiątka męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Te 
wydarzenia zbawcze przypominają nam o wielkiej miłości Boga do człowieka. 


2. Dzisiejsza niedziela, to trzecia niedziela miesiąca, podczas której modlitwą i ofiarą wspieramy 
prace inwestycyjne w naszej parafii. Wyrażam słowa podziękowania za każdą formę pomocy. 


3. Dziękuję wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem zadbali, aby uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa była dla nas dniem niezwykły, pełnym chwały i 
błogosławieństwa Bożego. Dziękuję rodzinom przygotowującym ołtarze, dzieciom 
pierwszokomunijnym i obchodzącym rocznicę Pierwszej Komunii Świętej, ich rodzicom, a 
także liturgicznej służbie ołtarza. Dziękuję także, Panu Markowi, za oprawę muzyczną, panom 
niosącym baldachim, feretrony i towarzyszącym kapłanowi, niosącym nagłośnienie, oraz 
dzieciom sypiącym kwiatki i straży miejskiej. Dziękuję Państwu Iwonie i Dawidowi Dul za 
przygotowanie feretronów do procesji. Pragnę w tym miejscu podziękować 8 naszym 
parafianom, którzy uporządkowali teren wokół kościoła. Dziękuję, przede wszystkim Wam, 
drodzy Parafianie, za przystrojenie domów i okien, które są wyrazem naszej wiary i miłości do 
Boga, który żyje dla nas w Najświętszym Sakramencie.


4. W czwartek, 23 czerwca, uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela W tym dniu przypada 
także Dzień Ojca. Zapraszam na mszę świętą o godz. 18.00 w intencji ojców. Będziemy 
żyjącym wypraszać obfitość Bożego błogosławieństwa, a dla zmarłych – wieczną nagrodę. 
Tego dnia, na zakończenie oktawy, po mszy św. odbędzie się procesja eucharystyczna do 
czterech ołtarzy. Pobłogosławione zostaną także wianki. 


5. W piątek, 24 czerwca, przypada uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to także 
Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Pamiętajmy o modlitwie za kapłanów, którzy 
udzielali nam sakramentów, którzy pracowali w naszej parafii, proszę także o modlitwę w mojej 
intencji. Z racji uroczystości, w tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od potraw mięsnych. 


6. Nabożeństwo czerwcowe codziennie, po mszy świętej o godz. 18.00, które do czwartku 
włącznie, połączone jest z procesją eucharystyczną. Zapraszam dzieci pierwszokomunijne oraz 
rocznicowe w strojach liturgicznych oraz dzieci do sypania kwiatków. 


7.  W piątek, 24 czerwca, po wieczornej mszy św., w ogrodzie przy domu parafialnym, odbędzie 
„Parafialna noc świętojańska” oraz „Pierwszy Grill Proboszczowski”. Będzie to okazja do 
spotkania i spędzenia wspólnie wieczoru. Zapewniam miejsce na grillu, węgiel, oraz kiełbaskę, 
a pozostałe sprawy, każdy przynosi we własnym zakresie. Bardzo serdecznie zapraszam moich 
parafian. Wszyscy mogą czuć się zaproszeni i mile widziani.


8.  Od przyszłej niedzieli będzie obowiązywać wakacyjny porządek nabożeństw:

• w niedziele, msze św. o godz. 9.00 i 11.00, (nie będzie Mszy św. o godz. 12.30).

• wieczorna Msza św., od poniedziałku do soboty bez zmian, o godz. 18.00.

• kancelaria czynna będzie tylko w piątki, po wieczornej Eucharystii, 

w godz. 18:30 – 18:45 lub po telefonicznym umówieniu.

9.  Zapraszam do lektury nowych tygodników katolickich: Niedzieli i Gościa 

Niedzielnego.


ks. dr Tomasz Biszko 
Proboszcz Parafii




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


19 VI  - XII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

godz. 09:00		 -  + Antoni Solarz - 22 rocz. śmierci.

godz. 11:00		 - Dziękczynno - błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne          
	 	 	 łaski, opiekę Matki Bożej dla Barbary i Czesława Mirowskich z racji 40            
	 	 	 rocz. zawarcia sakramentu małżeństwa.

godz. 12:30 	 - + Piotr Kozyra - 1 rocz. śmierci. 


20 VI – PONIEDZIAŁEK  
godz. 18.00		 - Intencja wolna 


21 VI – WTOREK - ŚW. ALOJZEGO GONZAGI, ZAKONNIKA 
godz. 18.00  	 - Intencja wolna


22 VI  –  ŚRODA 
godz. 18:00		 - + Krzysztof Skiba.


23 VI – CZWARTEK - UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA  
godz. 11.00 	 - Intencja wolna. 


24  VI – PIĄTEK - NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

godz. 18:00 	 - Intencja wolna.

	 	 	 

25 VI - SOBOTA - WSPOMNIENIE NIEPOKALANEGO SERCA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
godz. 18:00		 - + Stanisław Pohulak.  


26 VI  - XIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

godz. 09:00		 -  Dziękczynno - błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, łaskę               
	 	 	 zdrowia, potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Wandy                         
	 	 	 i Władysława. 

godz. 11:00		 - + Leszek i Wiesław Kamuda.


