
	  

	   	   	   	   	  
OGŁOSZENIA	  PARAFIALNE	  

Parafia	  pw.	  św.	  Judy	  Tadeusza	  
w	  Jeleniej	  Górze	  

	  

XXIII	  Niedziela	  Zwykła	  	  
4	  września	  2016	  roku	  

	  
	  

1. Biuro	  parafialne	  czynne	  jest	  w	  środę	  i	  w	  piątek	  od	  godz.	  16	  do	  godz.	  16:45.	  	  
2. W	  środę	  po	  Mszy	  św.	  krótkie	  spotkanie	  z	  ministrantami.	  	  
3. Natomiast	  o	  godz.	  19:00	  spotkanie	  Rady	  Parafialnej.	  Pośród	  poruszanych	  tematów	  znajdą	  

się	  sprawy	  związane	  miedzy	  innymi	  z	  rocznicą	  śmierci	  ks.	  Jerzego	  oraz	  odpustem	  parafial-‐
nym.	  	  

4. Przy	  tej	  okazji	  chcę	  poinformować,	  iż	  każdy	  kto	  zechce	  włączyć	  się	  w	  fundację	  pomnika	  na	  
grobie	  ks.	   Jerzego	  może	  przekazywać	  ofiary	  na	  wydzielone	  subkonto	  parafialne	  (nr	  konta	  
podany	  jest	  na	  stronie	  www	  naszej	  parafii).	  Do	  dnia	  dzisiejszego	  sześć	  osób	  wpłaciło	  kwotę	  
680	  zł.	  Można	  ofiary	  przekazywać	  także	  w	  kopertach	  z	  zaznaczeniem	  celu.	  	  

5. Powakacyjne	  spotkanie	  chóru	  odbędzie	  się	  w	  piątek	  na	  plebanii	  o	  godz.	  19:00.	  	  
6. Trwają	  zapisy	  na	  pielgrzymkę	  do	  Rzymu	  (info	  na	  www	  parafii,	  w	  gablocie	  i	  na	  stoliku).	  	  
7. Do	  zawarcia	  sakramentu	  małżeństwa	  przygotowują	  się:	  Rzadkosz	  Michał	  zam.	  w	  tut.	  para-‐

fii	  i	  Chorągwicka	  Marta	  zam.	  w	  parafii	  pw.	  Niepokalanego	  Poczęcia	  N.M.P.	  w	  Bogatyni	  –	  za-‐
powiedź	  I.	  	  

8. W	  naszej	  wspólnocie	  witam	  akolitę	  Adriana	  Sielickiego	  –	  alumna	  po	  roku	  czwartym	  Wyż-‐
szego	  Seminarium	  Duchownego	  Diecezji	   Legnickiej,	   który	   został	   skierowany	  na	  praktykę	  
duszpasterską	  do	  naszej	  parafii.	  Będzie	  wśród	  nas	  przebywał	  do	  23	  września	  br.	  	  

9. W	  tym	  tygodniu	  wolne	  intencje	  mszalna	  są	  we	  wtorek	  i	  w	  czwartek.	  	  
10. Zachęcam	  do	  skorzystania	  z	  lektury	  nowych	  numerów	  tygodników	  katolickich.	  	  

	  

	  

	  
	  

ks.	  dr	  Mariusz	  Majewski	  
proboszcz	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  

	  
Parafia	  pw.	  św.	  Judy	  Tadeusza	  w	  Jeleniej	  Górze	  

Intencje	  mszalne:	  4	  –	  11	  IX	  2016	  r.	  	  
	  
Niedziela:	  4	  IX	  
Godz.	  9:00	  	   	  -‐	  	  	   W	  intencji	  śp.	  Bronisława	  JANUSZKIEWICZA,	  Stefanii,	  ks.	  Jerzego	  

	  i	  zmarłych	  Jego	  rodziców	  Floriana	  i	  Janiny	  
	  
Godz.	  11:00	  	   -‐	   W	  intencji	  Oli	  w	  7	  rocznicę	  chrztu	  świętego	  
	  
Godz.	  12:30	  	   -‐	  	   W	  intencji	  Teresy	  i	  Marka	  STANGRETÓW	  z	  okazji	  20	  rocznicy	  sakramentu	  	  
	   	   	   małżeństwa	  i	  w	  50.	  rocznicę	  urodzin	  Teresy	  
	  
Poniedziałek:	  5	  IX	  
Godz.	  18:00	  	   	  -‐	  	  	   W	  intencji	  Franciszka	  o	  łaskę	  zdrowia	  i	  Boże	  błogosławieństwo	  	  
	   	  
Wtorek:	  6	  IX	  
Godz.	  18:00	  	   -‐	  	   ……………………………..	  –	  intencja	  wolna	  
	  
Środa:	  7	  IX	  
Godz.	  18:00	  	   -‐	  	   W	  intencji	  Parafii	  	  
	  
Czwartek:	  8	  IX	  
Godz.	  18:00	  	   -‐	  	   ……………………………..	  –	  intencja	  wolna	  
	  
Piątek:	  9	  IX	  
Godz.	  18:00	  	   -‐	  	   W	  intencji	  o	  zdrowie,	  potrzebne	  łaski,	  błogosławieństwo	  Boże	  	  
	  	   	   	   i	  opiekę	  Matki	  Przenajświętszej	  dla	  Krystyny	  	  
	  
Sobota:	  10	  IX	  
Godz.	  18:00	  	   -‐	  	   W	  intencji	  śp.	  Beaty	  CHORĄŻYCZEWSKIEJ	  	  
	  
Niedziela:	  11	  IX	  
Godz.	  9:00	  	   	  -‐	  	  	   W	  intencji	  śp.	  Bronisławy,	  Stanisławy,	  Antoniego,	  Tadeusza	  	  
	  	   	   	   ZMARŁYCH	  z	  rodziny	  NOWICKICH	  	  
	  
Godz.	  11:00	  	   -‐	   W	  intencji	  Filipa	  NIEWIADOMSKIEGO	  	  
	  
Godz.	  12:30	  	   -‐	  	   W	  intencji	  Małgorzaty	  i	  Sławomira	  z	  okazji	  15.	  rocznicy	  	  
	  	   	   	   zawarcia	  sakramentu	  małżeństwa	  i	  w	  14.	  rocznicę	  chrztu	  św.	  Krzysztofa	  	  

	  


