
	 	 	 	 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 
XVIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU  

          31 lipca 2022 roku

1. Przeżywamy osiemnastą niedzielę w ciągu roku liturgicznego. Liturgia dzisiaj wzywa do troski 

nie tylko o dobra doczesne, ale przede wszystkim o dobra wieczne. Niech moc Pana płynąca z 
Eucharystii uzdalnia nas do troski o nasze zbawienie. 


2. W minioną niedzielę przy błogosławieństwie pojazdów i kierowców, zebraliśmy na zakup środ-
ków transportu dla misjonarzy 825zł.  Bóg zapłać.


3.  Jutro, 1 sierpnia, przypada 78. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Wszystkich, któ-
rzy oddali życie w obronie naszej ojczyzny, będziemy polecać w modlitwie miłosiernemu Bogu. 


4. Miesiąc sierpień to miesiąc abstynencji. Zachęcam do podjęcia daru abstynencji od napojów 
alkoholowych. Osoby, które chciałby upamiętnić swoje zobowiązanie, mogą wpisać się do 
„Parafialnej księgi trzeźwości”, która znajduje się na stoliku pod chórem. 


5. Wtorek, 2 sierpnia, to dzień odpustu Porcjunkuli, związanego ze świętym Franciszkiem z Asy-
żu. Odpust można zyskać od południa 1 sierpnia do północy 2 sierpnia. Do warunków odpustu 
należą: nawiedzenie jakiejkolwiek parafialnej świątyni, odmówienie przynajmniej modlitwy Oj-
cze nasz i Zdrowaś Maryjo, stan łaski uświęcającej, Komunia święta, modlitwa  w intencjach 
wyznaczonych przez Ojca Świętego oraz brak przywiązania do grzechu. 


6. W czwartek, 4 sierpnia, przypada liturgiczne wspomnienie świętego Jana Marii Vianneya, pa-
trona proboszczów. Będzie to jednocześnie pierwszy czwartek miesiąca. Adoracja Najświęt-
szego Sakramentu i modlitwa o uświęcenie kapłanów oraz o nowe powołania od godz. 17.30.


7. Najbliższy piątek, 5 sierpnia, będzie pierwszym piątkiem miesiąca. Spowiedź święta od godz. 
17.30. Odwiedziny chorych od godz. 10.00


8. W sobotę, 6 sierpnia, będziemy obchodzili święto Przemienienia Pańskiego. To wydarzenie za-
notowane na kartach Ewangelii było zapowiedzią naszej przyszłości – życia wiecznego, oglą-
dania na wieki Boskiego Oblicza.


9. Przyszła niedziela to pierwsza niedziela miesiąca. Msza św. o godz. 9.00 w intencji Żywego 
Różańca. Po mszy św. zmiana tajemnic Żywego Różańca.


10. 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.

11. Wszystkim Parafianom życzę udanego i bezpiecznego wypoczynku oraz Bożej 

opieki. 

12. Zapraszam do lektury nowych tygodników katolickich: Niedzieli i Gościa Nie-

dzielnego.

13. W minionym tygodniu, z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszła śp. 

Barbara Dąbrowska. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie, a światłość 
wiekuista niechaj Jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju. Amen.


ks. dr Tomasz Biszko 
proboszcz parafii




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


31 VII  - XVIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

godz. 09:00		 - ++ Władysława i Tadeusz Miśkiewicz - int. od sąsiadów. 

godz. 11:00		 - + Mieczysław Zieliński i ++ z rodz. Zielińskich i Ruszkiewicz.


1 VIII – PONIEDZIAŁEK - ŚW. ALFONSA MARII LIGUORIEGO 
godz. 18.00		 -  + Janina Ryszard, + Janina i Jerzy


2 VIII – WTOREK 
godz. 18.00  	 - Intencja wolna.


3 VIII  –  ŚRODA 
godz. 18:00		 - W intencji Doroty o pomyślny przebieg operacji, o Boże prowadzenie             
	 	 	 dla operujących lekarzy, szybki powrót do zdrowia w czasie rehabilitacji          
	 	 	 oraz o opiekę Pana Boga i Matki Bożej.


4 VIII – CZWARTEK - ŚW. JANA MARII VIANNEYA 
godz. 18.00 	 - W intencji Renaty o łaskę zdrowia. 


5 VIII – PIĄTEK

godz. 18:00 	 - O uzdrowienie duszy i ciała dla Marka. 

	 	 	 

6 VIII - SOBOTA - ŚWIĘTO PRZEMIENIENIE PAŃSKIE 
godz. 18:00		 - + Paweł Holek od uczestników pogrzebu. 


7 VIII  - XIX NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

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

godz. 11:00		 - ++ Małgorzata, Krystyna, Zbigniew Cichy. 


