
	 	 	 	 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 
XVI NIEDZIELA W CIĄGU ROKU  

          17 lipca 2022 roku	
1. Obchodzimy dziś szesnastą niedzielę w ciągu roku liturgicznego. W liturgii mszalnej 

modlimy się, abyśmy pełni wiary, nadziei i miłości zawsze wiernie zachowywali Boże 
przykazania. Niech spotkanie z Jezusem Chrystusem w tajemnicy Jego męki, śmierci 
i zmartwychwstania będzie umocnieniem na tej drodze. 


2.  Składam serdeczne podziękowania za ofiary na cele inwestycyjne w naszej parafii oraz 
na bieżące wydatki związane z jej utrzymaniem, złożone na tacę oraz na konto naszej 
parafii. 


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.  W piątek, 22 lipca, przypada uroczystość świętej Marii Magdaleny. Magda z Magdali 

była uczennicą Jezusa. Wraz z innymi niewiastami towarzyszyła Zbawicielowi. Pierwsza 
spotkała Zmartwychwstałego Pana i przekazała tę radosną nowinę apostołom. Otrzy-
mała miano Apostołki Apostołów. Będziemy modlić się przez jej wstawiennictwo, aby 
Dobra Nowina o Zmartwychwstałym dotarła do wszystkich ludzi. 


5.  W sobotę, 23 lipca, w liturgii przypada uroczystość świętej Brygidy, patronki Europy. 
Przez jej wstawiennictwo będziemy modlić się, aby Europa była wierna chrześcijańskim 
wartościom i trwała wiernie przy Chrystusie i Jego Ewangelii. 


6.  W dniach 24-31 lipca 2022r. obchodzony będzie 23. Ogólnopolski Tydzień św. Krzysz-
tofa wraz z misyjną „Akcją św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr” szczęśliwej jazdy na 
środki transportu dla misjonarzy. W tym czasie, za wstawiennictwem św. Krzysztofa – 
patrona kierowców i podróżnych, będziemy modlić się za użytkowników dróg o bez-
pieczne podróże. W sobotę oraz w przyszłą niedzielę, po każdej mszy św., odbędzie się 
błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, aby zawsze użytkowali je mądrze i odpo-
wiedzialnie. Każdy kierowca otrzyma „kartę kierowcy” oraz obrazek z wizerunkiem św. 
Krzysztofa. Ofiary zebrane w tym dniu przeznaczone będą na zakup środków transpor-
tu dla misjonarzy. W latach 2000-2021 dzięki „Akcji św. Krzysztof” zakupiono między 
innymi: 734 samochody, 297 motocykli, 2734 rowery, 27 busów, 21 ambulansów, 919 
wózków inwalidzkich, 11 traktorów i 19 łodzi. 


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


8.  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 


17 VII  - XVI NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

godz. 09:00		 - + Henryk Wojnowski - 9 rocz. śmierci

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


18 VII – PONIEDZIAŁEK - ŚW. SZYMONA Z LIPNICY 
godz. 18.00		 - + Maria Gucwa - greg. 


19 VII – WTOREK 
godz. 18.00  	 - + Maria Gucwa - greg.


20 VII  –  ŚRODA - BŁ. CZESŁAWA 
godz. 18:00		 - + Maria Gucwa - greg.


21 VII – CZWARTEK 
godz. 18.00 	 - + Maria Gucwa - greg. 


22 VII – PIĄTEK - ŚW. MARII MAGDALENY

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

	 	 	 

23 VII - SOBOTA - ŚW. BRYGIDY 
godz. 18:00		 - + Maria Gucwa - greg.


24 VII  - XVII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

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

godz. 11:00		 - + Bronisława, Grodzka - 5 rocz. śmierci, + Czesława Malko - 8 rocz.         
	 	 	 śmierci.


