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Jelenia Góra, 21.05.A.D.2023 
 

Ogłoszenia Duszpasterskie  
na Niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego 

 
1) W dniu dzisiejszym przypada III niedziela miesiąca. Ofiary z tacy przeznaczone są na cele 

inwestycyjne w naszej parafii. Obecnie w stolarni jest wykonywana nowa ambona do naszej kaplicy. 
Na początku czerwca zostanie oddany do renowacji tabernakulum. W przyszłym tygodniu ofiary 
również będą przeznaczone na ten cel. Bóg zapłać za składane przez Was ofiary. 
 

2) W rozpoczynającym się tygodniu w liturgii Kościoła przeżywać będziemy: 
 24 maja – środa, Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych; 
 26 maja – piątek, Wspomnienie św. Filipa Nereusza, prezbitera. 

 
3) Czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy zapraszamy na Nowennę, w środę o godz. 17:00. 

 
4) Zapraszamy na nabożeństwa majowe, które odbywają się po Mszach św. wieczornych  

od poniedziałku do soboty, a w niedziele o godz. 16:30.  
 

5) W Uroczystość Bożego Ciała tj. 8 czerwca dzieci z klasy IV przeżywać będą Rocznicę Komunii św. 
Zapraszamy na spotkanie organizacyjne dzieci wraz z rodzicami w najbliższą środę o godz. 18:00.  
 

6) W czwartek nie będzie spotkania formacyjnego Dorosłej Służby Liturgicznej, natomiast na godz. 
17:30 zapraszamy katechetów.  

 
7) W piątek, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci o naszych 

mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał już do siebie. 
 

8) W najbliższą sobotę, 27 maja, zapraszamy na czuwanie w wigilię Zesłania Ducha Świętego. 
Czuwanie rozpocznie się o godz. 19:30 uwielbieniem, które poprowadzi Wspólnota Odnowy w Duchu 
Świętym. Następnie o godz. 20.00 odbędzie się Uroczysta Msza św. Wigilii Zesłania Ducha 
Świętego z rozbudowaną liturgią Słowa Bożego. 

 
9) Ks. Tomasz Biszko, Proboszcz z Parafii pw. Św. Judy Tadeusza, zaprasza na jubileusz 25-lecia 

przyjęcia święceń kapłańskich, który odbędzie się w niedziele w dniu 28 maja. Uroczystości 
rozpoczną się Mszą św. o godz. 12:30, po której przewidziany jest w ogrodzie parafialnym festyn 
rodzinny z wieloma atrakcjami. 

 
10) Parafia Matki Bożej Miłosierdzia z Cieplic zaprasza na doroczny festyn z okazji „Święta Matki”. 

Festyn rozpocznie się w niedzielę 28 V w południe po Eucharystii.  
 

11) Duszpasterstwo prawników naszej diecezji, zaprasza wszystkich prawników z Jeleniej Góry i 
okolic na spotkanie w środę 24 maja. Rozpoczęcie Mszą św. w Bazylice Świętych Erazma  
i Pankracego o godz. 18:00, następnie zwiedzanie bazyliki z przewodnikiem i spotkanie w auli Liceum 
Katolickiego.  
 

12) Zachęcamy do nabywania i czytania prasy katolickiej, tygodników „Niedziela” i „Gość Niedzielny”.  



 


