
	 	 	 	 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 
XXI NIEDZIELA W CIĄGU ROKU  
          21 sierpnia 2022 roku 

1.  Przeżywamy dwudziestą pierwszą niedzielę w roku kościelnym. Modlimy się we wspólnocie 
Kościoła, abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli nasze serca, gdzie są prawdziwe ra-
dości. Niech wśród naszych codziennych obowiązków tego tygodnia nie zabraknie troski o bli-
skość Pana i wartości nieprzemijające. 


2.  Dzisiejsza niedziela to niedziela inwestycyjna. Dziękuję za ofiary składane na tacę oraz na kon-
to naszej parafii. Będą one przeznaczone na prace remontowo - inwestycyjne oraz na bieżące 
wydatki związane z jej utrzymaniem. 


3. Jutro, 22 sierpnia, w liturgii przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej. Maryję 
możemy nazywać Królową, ponieważ jest Matką Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Mo-
dlimy się, abyśmy za Jej wstawiennictwem osiągnęli chwałę przygotowaną dla nas w Króle-
stwie niebieskim.


4.  We wtorek, 23 sierpnia, decyzją Parlamentu Europejskiego z 2008 roku obchodzony jest  Eu-
ropejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i Nazizmu. W Polsce obchodzony od 2011 roku. W na-
szej modlitwie pamiętajmy o wszystkich ofiarach totalitarnych rządów, prosząc, aby miłosierny 
Bóg obdarzył ich łaską życia bez końca. 


5. W środę, 24 sierpnia, w kalendarzu liturgicznym przypada święto Świętego Bartłomieja, Apo-
stoła.


6.  W piątek, 26 sierpnia, przypada w liturgii uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochow-
skiej. Tego dnia będziemy łączyć się z Jasną Górą, gdzie znajduje się wizerunek Czarnej Ma-
donny. Częstochowa dla nas Polaków jest wyjątkowym miejscem, duchowym sercem naszego 
narodu. Zapraszam na wspólną modlitwę przez wstawiennictwo Jasnogórskiej Pani. Z racji 
uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 


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 parafialna w tym tygodniu nieczynna. W sprawach pilnych kontakt po mszy 

św. wieczornej. 

9.  Wszystkim Parafianom życzę udanego i bezpiecznego wypoczynku oraz Bożej opieki. 

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

dzielnego.

11. W minionym tygodniu, z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odszedł śp. 

Zdzisław Jabłonka. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wieku-
ista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju. Amen.


ks. dr Tomasz Biszko 
proboszcz parafii




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


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.  


22 VIII – PONIEDZIAŁEK - NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ. 

godz. 18:00		 - W intencji Jana Foremnego o szybki powrót do zdrowia, Boże                   
	 	 	 błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej.


23 VIII – WTOREK 
godz. 18.00  	 - W intencji księży pracujących w naszej diecezji.


24 VIII  –  ŚRODA - ŚW. BARTŁOMIEJA 
godz. 18:00		 - Dziękczynno - błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę           
	 	 	 Matki Bożej, potrzebne łaski dla Jakuba, by obronił pracę magisterską                  
	 	 	 i dostał wymarzoną pracę - intencja od babci i dziadka. 


25 VIII – CZWARTEK 
godz. 18.00 	 - W intencji księży pracujących w naszej diecezji. 


26 VIII – PIĄTEK - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY CZĘSTOCHOWSKIEJ

godz. 18:00 	 - O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne łask dla                 
	 	 	 Małgorzaty i Artura w dniu zawarcia sakramentu małżeństwa. 

	 	 	 

27 VIII - SOBOTA 
godz. 18:00		 - + Barbara Dąbrowska  - intencja od uczestników pogrzebu.


28 VIII  - XXII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

godz. 09:00		 - ++ Zofia i Bolesław Cymbaluk w rocznice śmierci.

godz. 11:00		 - Dziękczynno - błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo, potrzebne        
	 	 	 łaski, opiekę Matki Bożej dla Doroty i Zdzisława w kolejną rocznicę                      
	 	 	 zawarcia małżeństwa. 


