
	 	 	 	 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 
XVII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU  

          24 lipca 2022 roku

1. Dziś w kalendarzu liturgicznym przypada siedemnasta niedziela w ciągu roku. Modlimy 

się, abyśmy dobrze używali rzeczy przemijających i nieustannie ubiegali się o dobra 
wieczne. Niech na drogach wakacyjnego odpoczynku nie zabraknie troski o życie du-
chowe, o modlitwę osobistą, nawiedzenie świątyń i udział we mszy Świętej. 


2.  Jutro, w poniedziałek, 25 lipca, będziemy obchodzili święto świętego Jakuba Apostoła. 
Należał do grona najbliższych uczniów, obok Piotra i Jana był świadkiem wielu cudów 
dokonywanych przez Jezusa. Pierwszy męczennik za wiarę z grona Dwunastu. 


3.  Jutro także przypada wspomnienie świętego Krzysztofa, który zginął śmiercią męczeń-
ską w III wieku. We wspólnocie Kościoła odbiera cześć jako patron kierowców, podró-
żujących oraz orędownik w śmiertelnych niebezpieczeństwach. Będziemy modlić się za 
wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozsądek i odpowiedzialność na drodze. 
Dziś po każdej mszy św. błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, aby zawsze 
użytkowali je mądrze i odpowiedzialnie. Każdy kierowca otrzyma „kartę kierowcy” oraz 
obrazek z wizerunkiem św. Krzysztofa. Ofiary zebrane przy błogosławieństwie przezna-
czone będą na zakup środków transportu dla misjonarzy.


4.  We wtorek, 26 lipca, w liturgii będziemy wspominali świętych Rodziców Najświętszej 
Maryi Panny: Joachima i Annę. Pismo Święte nie przekazuje o nich żadnych informacji. 
Tradycja Kościoła wraz z kultem Maryi czci także Rodziców Matki Chrystusa. Będziemy 
modlić się za naszych dziadków i babcie, aby doświadczali bliskości Boga oraz sza-
cunku i miłości ze strony najbliższych. 


5.  Składam serdeczne podziękowania za ofiary na cele inwestycyjne w naszej parafii oraz 
na bieżące wydatki związane z jej utrzymanie, złożone na tacę oraz na konto naszej pa-
rafii. W ubiegłą niedzielę zebraliśmy na tacę 1984 zł.


6.  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.

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 


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.


25  VII – PONIEDZIAŁEK ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA APOSTOŁA  
godz. 18.00		 - + Maria Gucwa - greg.

godz. 18.00 	 - + Krzysztof Skiba. 


26 VII – WTOREK - ŚWIĘTYCH JOACHIMA I ANNY, RODZICÓW NMP 
godz. 18.00  	 - + Maria Gucwa - greg.

godz. 18.00 	 - + Krystyna Ludorowska, + Andrzej Jankowski.


27 VII  –  ŚRODA 
godz. 18:00		 - + Maria Gucwa - greg.


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


29 VII – PIĄTEK - ŚW. MARTY, MARII I ŁAZARZA

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

	 	 	 

30 VII - SOBOTA - ŚW. PIOTRA CHRYZOLOGA 
godz. 18:00		 - + Maria Gucwa - greg.


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.


