
	 	 	 	 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 
XV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU  

          10 lipca 2022 roku	
1. Obchodzimy dziś piętnastą niedzielę w ciągu roku. Na drogach wakacyjnego odpo-

czynku niech nie zabraknie spotkania z Bogiem w czasie Eucharystii. Pamiętajmy o nie-
dzielnym obowiązku uczestnictwa we mszy świętej. Znajdźmy także czas na osobistą 
adorację Najświętszego Sakramentu i modlitwę, aby umacniać więź ze Zbawicielem. 


2.  Dziękuję za wspólną modlitwę i życzenia w dniu mojego patronalnego święta.

3.  Przypominam, że do końca sierpnia obowiązuje 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.

4. Jutro, w poniedziałek, przypada święto Świętego Benedykta, opata, patrona Europy. 

Ułożona przez niego reguła zakonna stała się podstawą życia wielu zgromadzeń 
zakonnych. Jej zasadniczym rysem były słowa: „Módl się i pracuj” (Ora et labora). 


5. Jutro także przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa. Jest to święto 
państwowe, poświęcone pamięci ofiar rzezi wołyńskiej i innych mordów na 
obywatelach II  Rzeczypospolitej dokonywanych, przez nacjonalistów ukraińskich w 
czasie II wojny światowej. Pamiętaj i wypraszajmy w modlitwie pamiętać o wszystkich 
ofiarach tego czasu i wypraszać im łaskę życia wiecznego. 


6.  W sobotę, 16 lipca, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z 
Góry Karmel, powszechnie zwanej Matką Bożą Szkaplerzną. Z kultem Matki Bożej z 
Góry Karmel związany jest szkaplerz. W 1251 roku Maryja objawiła się Szymonowi 
Stockowi (generałowi zakonu karmelitów). Zapewniła wówczas, że kto będzie nosił ten 
znak, nie zazna ognia piekielnego. Zachęcam do przyjęcia szkaplerza podczas 
wieczornej mszy św. 


7. Przyszła niedziela to niedziela inwestycyjna. Już dziś składam serdeczne 
podziękowania za ofiary złożone na cele inwestycyjne w naszej parafii.


8. Wszystkim Parafianom życzę udanego i bezpiecznego wypoczynku oraz Bożej opieki. 

9. W minionym tygodniu, z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odszedł śp. Paweł 

Holek. Wieczny odpoczynek racz Mu dać, Panie, a światłość wiekuista 
niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju. Amen.


10. 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 


10 VII  - XV NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

godz. 09:00		 - + Maria Gucwa - greg.

godz. 11:00		 - + Leon, Anna, Walentyna, Tadeusz Szybutowicz.	

11 VII – PONIEDZIAŁEK - ŚW. BENEDYKTA 
godz. 18.00		 - + Maria Gucwa - greg. 


12 VII – WTOREK - ŚW. BRUNONA BONIFACEGO Z KWERFUTU 
godz. 18.00  	 - + Maria Gucwa - greg.


13 VII  –  ŚRODA - ŚW. ANDRZEJA ŚWIERADA I BENEDYKTA 
godz. 18:00		 - + Maria Gucwa - greg.


14 VII – CZWARTEK 
godz. 11.00 	 - + Maria Gucwa - greg. 


15 VII – PIĄTEK - ŚW. BONAWENTURY

godz. 18:00 	 - + Maria Gucwa - greg. 

	 	 	 

16 VII - SOBOTA - NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY Z GÓRY KARMEL 
godz. 18:00		 - + Maria Gucwa - greg.


17 VII  - XVI NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

godz. 09:00		 - 

godz. 11:00		 - + Maria Gucwa - greg.


