
	 	 	 	 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 
XX NIEDZIELA W CIĄGU ROKU  
          14 sierpnia 2022 roku 

1.  Przeżywamy dwudziestą niedzielę w ciągu roku liturgicznego. Zwracamy się w modlitwie do 
Boga, abyśmy miłując Go we wszystkim i ponad wszystko, otrzymali obiecane dziedzictwo, 
które przewyższa wszelkie pragnienia. Niech moc Pana płynąca z tajemnicy Eucharystii umac-
nia nas na drogach codziennych obowiązków. 


2.  Jutro, 15 sierpnia, uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Wiara w to, że Mary-
ja po ziemskim życiu została z ciałem i duszą wzięta do nieba, istniała już w pierwotnym Ko-
ściele. Oficjalnie sformułował ją papież Pius XII dogmatem w 1950 roku. Msze Święte w naszej 
świątyni tego dnia jak w każdą niedzielę.  


3.  W polskiej tradycji jutrzejsza uroczystość nosi nazwę święta Matki Bożej Zielnej. Maryja jest 
najpiękniejszym kwiatem ludzkości. Tego dnia błogosławione są bukiety kwiatów, ziół i warzyw. 
W ten sposób będziemy dziękowali Bogu za pierwsze tegoroczne zbiory i owoce ziemi.


4.  Jutro przypada również kolejna rocznica Bitwy Warszawskiej z 1920 roku, tak zwanego Cudu 
nad Wisłą. Polacy odnieśli wówczas wielkie zwycięstwo w walce z wojskami bolszewickimi. 
Ten dzień obchodzony jest także jako Święto Wojska Polskiego. 


5.  Dziękuję za całoroczną troskę o wystrój kościoła paniom Wiesławie, Krystynie oraz Laili. Dziś 
szczególnie dziękuję za dekoracje na Uroczystość Matki Bożej Zielnej. Dziękuję wszystkim, 
którzy ofiarowali kwiaty, warzywa i owoce ze swojego ogródka. Dziękuję pani Iwonie oraz pa-
nom Remigiuszowi i Dawidowi za pomoc w porządkowaniu terenu wokół kościoła.  


6.  Przyszła niedziela to niedziela inwestycyjna. Już dziś dziękuję za ofiary składane na tacę oraz 
na konto naszej parafii. Będą one przeznaczone na prace remontowo - inwestycyjne oraz na 
bieżące wydatki związane z jej utrzymaniem.


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


8.  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.

9.  Wszystkim Parafianom życzę udanego i bezpiecznego wypoczynku oraz Bożej 

opieki. 

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

dzielnego.


ks. dr Tomasz Biszko 
proboszcz parafii




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


14 VIII  - XX NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

godz. 09:00		 - ++ Franciszka i Wacław Gadaszewscy ++ Stanisława i Jan Tarnawscy.

godz. 11:00		 - Dziękczynno - błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne        
	 	 	 łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Anny i Adama z racji kolejnej rocznicy  
	 	 	 zawarcia sakramentu małżeństwa oraz dla ich synów.


15 VIII – PONIEDZIAŁEK - UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
godz. 09:00		 - Dziękczynno - błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne        
	 	 	 łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Aleksandry i Remigiusza z racji               
	 	 	 kolejnej rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa oraz dla ich synów.

godz. 11:00		 - Dziękczynno - błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne        
	 	 	 łaski, opiekę Matki Bożej i świętego patrona dla Dominiki Hyży z racji                            
	 	 	 18 rocznicy urodzin.


16 VIII – WTOREK 
godz. 18.00  	 - Intencja wolna.


17 VIII  –  ŚRODA - ŚW. JACKA 
godz. 18:00		 - O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, łaskę zdrowia oraz opiekę                 
	 	 	 Matki Bożej dla Zenona. 


18 VIII – CZWARTEK 
godz. 18.00 	 - Intencja wolna.


19 VIII – PIĄTEK

godz. 18:00 	 - Intencja wolna. 

	 	 	 

20 VIII - SOBOTA - ŚW. BERNARDA 
godz. 18:00		 - + Adam i ++ z rodziny.


21 VIII  - XXI NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

godz. 09:00		 - + Andrzej - 20 rocz śmierci.

godz. 11:00		 - Dziękczynno - błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne        
	 	 	 łaski, opiekę Matki Bożej oraz świętej patronki dla Kingi z racji przyjęcia          
	 	 	 sakramentu chrztu św. oraz dla całej rodziny.  


