
	 	 	 	 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 
XXVIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU  

          09 października 2022 roku 

1. Dziś dwudziesta ósma niedziela w ciągu roku kościelnego. We wspólnocie ludu Bożego 
modlimy się, aby dobry Bóg pobudzał nas swoją łaską do pełnienia dobrych uczynków. Niech 
udział w Eucharystii będzie dla nas pomocą w wypełnianiu tego zadania. 


2. Trwa miesiąc modlitwy różańcowej. Zapraszam od poniedziałku do soboty do świątyni na 
nabożeństwo różańcowe na godz. 17.30. Bardzo dziękuję dzieciom I komunijnym za wspólną 
modlitwę i prowadzenie Różańca. Zapraszam także dzieci z innych roczników  o włączenie się 
tą modlitwę. Drodzy parafianie znajdźmy czas, by uczestniczyć w tym pięknym nabożeństwie, 
bo jak mówił papież Benedykt XV: „Różaniec jest najpiękniejszym kwiatem ludzkiej pobożności 
i najbardziej owocnym źródłem łask”.


3. W środę o godz. 18.30 w salce na plebanii odbędzie się spotkanie mężczyzn, którzy chcieliby 
się włączyć w służbę przy ołtarzu. Serdecznie zapraszam. 


4. W piątek, 14 października, będziemy obchodzili Dzień Edukacji Narodowej. Wyraźmy naszą 
wdzięczności wobec nauczycieli, wychowawców i katechetów za trud ich pracy i  wysiłek 
włożony w wychowanie młodego pokolenia. W czasie Mszy Świętej o godz. 18.00 oraz 
nabożeństwa różańcowego będziemy modlić się za wszystkich nauczycieli, wychowawców, 
katechetów oraz pracowników oświaty. 


5. W sobotę, 15 października, przypada w kalendarzu liturgicznym wspomnienie Świętej Teresy 
od Dzieciątka Jezusa. Ten dzień obchodzony jest także jako Dzień Dziecka Utraconego, który 
po raz pierwszy obchodzono w USA w 1988 roku. Będziemy wspierać naszą modlitwą 
wszystkich rodziców, którzy utracili dzieci jeszcze przed narodzeniem, wypraszając im Boże 
pocieszenie w trudnych chwilach.


6. W najbliższą niedzielę, 16 października, przypada rocznica wyboru Kardynała Karola Wojtyły 
na Stolicę Piotrową. Tego dnia będziemy obchodzili kolejny Dzień Papieski. Modlitwą i ofiarami 
do puszek będziemy mogli wesprzeć Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, która pomaga w 
edukacji dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Tradycyjnie w tym dniu przy wyjściu z kościoła 
będzie można nabyć „papieskie kremówki”. Dochód przeznaczymy na prace remontowo - 
inwestycyjne w naszej parafii. 


7. Przyszła niedziela to niedziela inwestycyjna już dziś składam serdeczne podziękowanie za 
złożone ofiary. 


8. W Dzień Papieski w kościele Matki Bożej Miłosierdzia w Cieplicach o godz. 19:00, odbędzie 
się koncert Zespołu Golec uOrkiestra. Patronat nad koncertem objęli biskup legnicki Andrzej 
Siemieniewski i pani Marzena Machałek - sekretarz stanu MEiN. Wstęp wolny. 


9. Informuje, że wznawia działalność w naszej parafii schola dziecięca. W sobotę o godz. 10.00 w 
salce na plebanii pierwsza próba, na którą zapraszam wszystkie dzieci, które swoim śpiewem 
chcą ubogacić niedzielną Eucharystię.


10. Zachęcam do zamawiania mszy św. w ważnych dla nas sprawach. Są wolne intencje w tym 
tygodniu, a także jest już księga intencji na nowy rok.


11. Zachęcam do lektury nowych numerów tygodników katolickich: „Niedzieli” i 
„Gościa Niedzielnego”.


12. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do Domu Ojca odeszła 
Elżbieta Gruszka. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie, a światłość 
wiekuista niechaj Jej świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen.





ks. dr Tomasz Biszko 
proboszcz parafii




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

9 X  - XXVIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

godz. 09:00	 - Dziękczynno - błagalna z okazji 3 rocz. urodzin Nikodema                    
	 	 	 Walczaka, z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski              
	 	 	 oraz opiekę Matki Bożej. 

godz. 11:00	 - + Maria oraz ++ z rodz. Puffi.

godz. 12.30	 - ++ Ferdynand Kukuła - 26 rocz. śmierci, ++ rodziców: Joanna              
	 	 	 i Franciszek, ++ teściowie: Maria i Józef, ++ z rodzin z obu stron         
	 	 	 oraz o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki                
	 	 	 Bożej dla Anny Kukuła.


10 X – PONIEDZIAŁEK

godz. 18:00	 - Intencja wolna. 


11 X – WTOREK 
godz. 18:00  	 - Intencja wolna.


12 X  –  ŚRODA 
godz. 18:00	 - Intencja wolna.


13 X – CZWARTEK 
godz. 18:00 	 - Intencja wolna.


14 X – PIĄTEK

godz. 18:00 	 - Intencja wolna. 


15 X - SOBOTA

godz. 18:00	 - Dziękczynno - błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo,          
	 	 	 potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Michała.


16 X  - XXIX NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

godz. 09:00	 - Dziękczynno - błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo,          
	 	 	 potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej oraz świętego patrona dla                         
	 	 	 ks. Tomasza racji urodzin - intencja od parafian.

godz. 11:00	 - + Leszek Kałużny - 5 rocz. Śmierci oraz ++ rodziców.

godz. 12.30	 - O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, szczęśliwą operację,         
	 	 	 łaskę zdrowia dla Antosia.


