
	 	 	 	 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 
XXXII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU  
          13 listopada 2022 roku 

1. Dziś trzydziesta trzecia niedziela w ciągu roku liturgicznego. W drugą niedzielę 
listopada od 2009 roku obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. 
Naszą modlitwą wspieramy dzisiaj chrześcijan na całym świecie, którzy nie mogą 
swobodnie wyznawać swojej wiary. Z powodu wiary cierpią prześladowanie, a 
niejednokrotnie także oddają życie. Niech nasza modlitwa wyprasza im wolność w 
wyznawaniu wiary i wypełnianiu codziennych obowiązków. 


2. Dziś także z inicjatywy papieża Franciszka obchodzony jest Światowy Dzień Ubogich. 
To szczególna okazja, aby zauważyć cierpiących z powodu braku podstawowych 
środków do życia. Dzisiaj te wszystkie osoby ogarniamy modlitwą. 


3. Dziękuję za wspólnotą modlitwę wypominkową, trwajmy w modlitwie za naszych 
bliskich zmarłych. Dziękuję tym, którzy złożyli karty wypominkowe oraz uczestniczyli w 
modlitwie. Dziękuję również za złożone ofiary. Z przykrością informuję, że w porównaniu 
do minionego roku spadła ilość kart. 


4. W najbliższą niedzielę, 20 listopada, przypada uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla 
Wszechświata. Będzie to ostatnia niedziela roku liturgicznego. Tego dnia obchodzimy 
święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Będzie to 
również niedziela inwestycyjna, naszymi ofiarami będziemy wspierać prace 
inwestycyjne w naszej parafii. Już dziś składam serdecznie podziękowanie za złożone 
ofiary, zarówno na tacę jak i na konto naszej parafii. 


5. Pragnę poinformować, że w tym roku po I niedzieli adwentu (tj. 27 XI), będą roznoszone 
w naszej parafii opłatki wigilijne. Osoby, które zechcą włączyć się w pomoc przy ich 
roznoszeniu, serdecznie proszę o kontakt w tej sprawie.


6. Próba scholi dziecięcej w sobotę o godz. 10.00 w salce na plebanii. Serdecznie 
zapraszam wszystkie dzieci, które swoim śpiewem chcą ubogacić niedzielną 
Eucharystię.


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


8.  W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do Domu Ojca 
odszedł  Zbigniew Guziński. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a 
światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju 
wiecznym. Amen. 


ks. dr Tomasz Biszko 
proboszcz parafii




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


13 XI  - XXXIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

godz. 09:00	 	 -  ++ rodziców: Aleksandra i Henryk Cichowie.

godz. 11:00	 	 - + Izabela i Józef Skórscy.

godz. 12.30	 	 - ++ z rodz. Januszkiewicz: Bronisław, Adam, Stefania,                                          
	 	 	 	 Wasyl, Maria, Leokadia, Aleksander, Wiktor, Jadwiga, Józef.


14 XI – PONIEDZIAŁEK - BŁ. MARII LUIZY MERKERT

godz. 18:00	 	 - W intencji Panu Bogu wiadomej. 


15 XI – WTOREK - ŚW. ALBERTA WIELKIEGO 
godz. 18.00  	 	 - + Elżbieta Gruszka - intencja od uczestników pogrzebu. 


16  XI  –  ŚRODA - MATKI BOŻEJ OSTROBRAMSKIEJ, MATKI MIŁOSIERDZIA 
godz. 18:00	 	 - ++ Zofia i Stanisław.


17 XI – CZWARTEK - ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ 
godz. 18:00 	 	 - ++ Halina Staśkowiak, Cezary i Magdalena Paul.


18 XI – PIĄTEK - BŁ. KAROLINY KÓZKÓWY

godz. 18:00 	 	 - ++ z rodz. Horbaczewskich: Helena, Paweł i Łukasz.


19 XI - SOBOTA - BŁ. SALOMELI

godz. 18:00	 	 - + Wiesław Modrzejewski. 


20 XI  - XXXIV - UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

godz. 09:00	 	 -  ++ Urszula, Edmund, Julian, Jan, Katarzyna. 

godz. 11:00	 	 - + Elżbieta Gruszka - intencja od rodziny Hadysów                             
	 	 	 	 i Motyków.

godz. 12.30	 	 - ++ z rodz. Dziarmaga: Katarzyna, Wawrzyniec, Krystyna - 3        
	 	 	 	 rocznica śmierci. 


