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OGŁOSZENIA	  PARAFIALNE	  

Parafia	  pw.	  św.	  Judy	  Tadeusza	  
w	  Jeleniej	  Górze	  

	  
I	  Niedziela	  Wielkiego	  Postu	  	  

14	  lutego	  2016	  roku	  
	  

	  
1. W	  najbliższą	  środę	  przypadają	  imieniny	  Biskupa	  Legnickiego.	  Naszą	  modlitwą	  indywidual-‐

ną	  i	  rodzinną	  otoczmy	  naszego	  Pasterza,	  polecając	  Jego	  osobę	  i	  misję,	  którą	  pełni	  w	  naszej	  
diecezji.	  	  

2. W	  tym	  tygodniu	  kancelaria	  czynna	  będzie	  w	  środę	  i	  w	  piątek	  od	  godz.	  16:00	  do	  16:45.	  	  
3. Do	  końca	   lutego	  trwają	  zapisy	  na	  wyjazd	  do	  Opery	  Wrocławskiej	  na	  „Halkę”.	  Koszt	  biletu	  

40	  zł	  +	  dojazd	  30	  lub	  35	  zł.	  Zapisy	  w	  zakrystii.	  	  
4. Przypominam,	  że	  do	  18	  lutego	  możemy	  zgłaszać	  kandydatury	  do	  rady	  parafialnej,	  a	  same	  

wybory	  odbędą	  się	  w	  niedzielę	  6	  marca.	  	  
5. Za	  tydzień	  taca	  inwestycyjna.	  Jej	  przeznaczeniem	  są	  prace	  związane	  z	  Kaplicą	  Miłosierdzia.	  

Dziękuję	  też	  pierwszym	  fundatorom,	  którzy	  złożyli	  ofiary	  na	  przygotowywanie	  kaplicy.	  Są	  
to	  osoby	  z	  naszej	  wspólnoty	  oraz	  spoza	  parafii.	  Powstaje	  już	  także	  obraz	  Jezusa	  Miłosierne-‐
go,	  a	  niebawem	  rozpoczną	  się	  prace	  przygotowawcze	  w	  samym	  kościele.	  	  

6. W	   drugą	   niedzielę	   Wielkiego	   Postu	   od	   kilku	   już	   lat	   wspieramy	   misjonarzy	   głoszących	  
Ewangelię	   na	   różnych	   kontynentach.	   Dar	   serca,	   będzie	   można	   złożyć	   do	   tzw.	   puszki	   po	  
Mszach	  św.	  

7. W	  najbliższy	  piątek	  odbędzie	  się	  druga	  już	  katecheza	  przygotowująca	  rodziców	  do	  chrztu	  
św.	  Spotkanie	  w	  domu	  parafialnym	  o	  godz.	  20:00.	  Przypominam,	  że	  harmonogram	  spotkań	  
do	  końca	  roku,	  podany	  jest	  na	  stronie	  internetowej.	  	  

8. Do	   zawarcia	   sakramentu	  małżeństwa	   przygotowują	   się:	   Paweł	  Walczak	   zam.	  w	   tutejszej	  
parafii	  i	  Ewelina	  Piotrowska	  zam.	  w	  miejscowości	  Leśnictwo	  Stoki	  –	  zapowiedź	  I.	  	  

9. W	  przyszłą	  niedzielę	  zapraszam	  na	  spotkanie	  wszystkich	  chłopców,	  młodzieńców,	  którzy	  
podczas	  kolędy	  wyrazili	   chęć	  wstąpienia	  w	  szeregi	  ministrantów.	  Spotkanie	  odbędzie	   się	  
po	  Mszy	  św.	  o	  godz.	  11.	  Przypominam	  także	  i	  serdecznie	  zapraszam	  na	  próby	  scholii.	  Spo-‐
tkania	  odbywając	  się	  w	  soboty	  w	  domu	  parafialnym	  o	  godz.	  10:00.	  	  

10. Zachęcam	  do	  skorzystania	  z	  lektury	  nowych	  numerów	  tygodników	  katolickich.	  	  
11. Rekolekcje	  parafialne:	  	  

Sobota	  13	  II	  	  
Godz.	  17:00	  –	  Msza	  św.	  niedzielna	  	  
	  
Niedziela	  14	  II	  	  
Godz.	  9:00	  –	  Msza	  św.	  	  
Godz.	  11:00	  –	  Msza	  św.	  z	  udziałem	  dzieci	  	  
Godz.	  12:30	  –	  Suma	  parafialna	  	  
Godz.	  17:00	  –	  Gorzkie	  Żale	  z	  nauką	  pasyjną	  	  
	  
Poniedziałek	  15	  II	  	  
Godz.	  9:00	  –	  Msza	  św.	  	  
Godz.	  18:15	  –	  Nauka	  rekolekcyjna	  dla	  młodzieży	  –	  kandydatów	  do	  bierzmowania	  wraz	  	  
z	  uczniami	  klasy	  I.	  gimnazjum,	  którzy	  od	  jutrzejszego	  spotkania	  rozpoczynają	  okres	  przy-‐
gotowania	  do	  przyjęcia	  tego	  sakramentu.	  	  
Godz.	  19:00	  –	  Msza	  św.	  	  
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Wtorek	  16	  II	  	  
Godz.	  8:15	  –	  okazja	  do	  spowiedzi	  	  
Godz.	  9:00	  –	  Msza	  św.	  	  
	  
Godz.	  18:15	  –	  okazja	  do	  spowiedzi	  	  
Godz.	  19:00	  –	  Msza	  św.	  	  
	  

Taca	   we	   wtorek	   będzie	   naszym	   podziękowaniem	   ks.	   Rekolekcjoniście	   za	   posługę	  	  
w	  naszej	  Wspólnocie.	  W	  tym	  miejscu	  dziękuję	  także	  za	  dar	  serca	  złożony	  podczas	  dzisiej-‐
szej	  kolekty	  z	  przeznaczeniem	  na	  budowę	  świątyni	  dedykowanej	  ku	  czci	  Matki	  Bożej	  Kró-‐
lowej	  Polski	  i	  św.	  Franciszka	  z	  Asyżu.	  	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	   ks.	  dr	  Mariusz	  Majewski	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  proboszcz	  
	  
	  
	  
	  


