
	  

	   	   	   	   OGŁOSZENIA	  PARAFIALNE	  
Parafia	  pw.	  św.	  Judy	  Tadeusza	  

w	  Jeleniej	  Górze	  
	  
	  

Uroczystość	  św.	  Jadwigi	  Śląskiej	  	  
16	  października	  2016	  roku	  

	  
1. Biuro	  parafialne	  czynne	  jest	  w	  środę	  i	  w	  piątek	  od	  godz.	  16	  do	  godz.	  16:45.	  	  
2. Zapraszam	  na	   codzienną	  modlitwę	  wspólnotową	  z	   różańcem	  w	  ręku.	  W	  dni	  powszednie,	  

łącznie	  z	  sobotą,	  modlimy	  się	  o	  godz.	  17:30.	  	  
3. Polskie	  Stowarzyszenie	  na	  Rzecz	  Osób	  z	  Upośledzeniem	  Umysłowym	  –	  Koło	  w	  Jeleniej	  Gó-‐

rze	   zaprasza	   na	   dni	   otwarte	   w	  Warsztatach	   Terapii	   Zajęciowej,	   które	   znajdują	   się	   przy	  	  
ul.	  Waryńskiego	  14	  (vis	  a	  vis	  JZO).	  Pod	  chórem	  znajdziemy	  ulotki	  na	  ten	  temat.	  Dni	  otwarte	  
organizowane	  są	  od	  17	  do	  21	  X	  br.	  	  

4. Zachęcam	   do	   wzięcia	   udziału	   w	   katechezach	   Wspólnoty	   Drogi	   Neokatechumenalnej.	  	  
Spotkania	  odbywać	   się	  będą	  we	  wtorki	   i	   czwartki	   o	   godz.	   19:15	  w	  kościele	  pw.	   św.	   Jana	  
Apostoła	  i	  Ewangelisty	  na	  Zabobrzu	  III.	  Plakat	  w	  gablocie	  na	  zewnątrz,	  a	  ulotki	  znajdziemy	  
pod	  chórem.	  	  

5. W	  piątek	  po	  Mszy	  św.	  zbiórka	  formacyjna	  dla	  ministrantów.	  	  
6. W	  tym	  dniu	  (21	  X)	  spotkanie	  dla	  kandydatów	  do	  bierzmowania,	  którzy	  przyjmą	  ten	  sakra-‐

ment	  w	  dniu	  odpustu	  parafialnego.	  	  
7. W	  ubiegłą	  niedzielę	  na	  rzecz	  Fundacji	  „Dzieło	  Nowego	  Tysiąclecia”	  złożona	  została	  kwota:	  

535,70	  zł.	  Za	  dar	  serca	  serdecznie	  dziękuję.	  	  
8. Dzisiaj	  wieczorem	  możemy	  skorzystać	  z	  wydarzenia	  kulturalnego	  związanego	  z	  obchodami	  

XVI	  Dnia	  Papieskiego.	  W	   imieniu	  Karkonoskiego	  Stowarzyszenia	  Edukacyjnego	  u	  Erazma	  	  
i	   Pankracego	   serdecznie	   zapraszam	   na	   koncert	   oratoryjny,	   który	   wykonany	   zostanie	  	  
w	  Bazylice	  jeleniogórskiej	  o	  godz.	  19:30.	  W	  wykonanie	  utworów	  zaangażowany	  jest	  Zespół	  
„Tylko	  Ty”	  złożony	  ze	  stypendystów	  FDNT.	  	  

9. Rozpoczęty	   tydzień	   przynosi	   ze	   sobą	  ważne	   dla	   naszej	  wspólnoty	  wydarzenie.	  W	   środę,	  	  
we	  wspomnienie	  bł.	  ks.	  Jerzego	  Popiełuszki,	  przypada	  pierwsza	  rocznica	  śmierci	  ks.	  Jerze-‐
go	  Gniatczyka.	   Zapraszam	  na	  uroczystą	   liturgię	  w	   tym	  dniu	   (nie	  będzie	  nabożeństwa	   ró-‐
żańcowego).	  Rozpoczynamy	  o	  godz.	  18:00	  od	  wspomnienia	  osoby	  Zmarłego.	  Następnie	  Eu-‐
charystia	  połączona	  z	  wniesieniem	  odzyskanych	  dla	  naszej	  parafii	  relikwiami	  bł.	  ks.	  J.	  Po-‐
piełuszki	  (w	  nowym	  relikwiarzu)	  i	  odsłonięciem	  tablicy	  pamiątkowej.	  Po	  zakończonej	  ce-‐
lebracji	  Rada	  Parafialna	  zaprasza	  wszystkich	  na	  poczęstunek	  do	  sali	  kominkowej	  w	  domu	  
parafialnym.	  Będziemy	  też	  wdzięczni	  za	  przygotowanie	  ciast.	  Osoby,	  które	  zechcą	  przygo-‐
tować	   wypieki	   proszone	   są	   o	   kontakt	   z	   panią	   Teresą	   Gregorczyk	   lub	   panią	   Lailą	   Łoś,	  	  
tak	  aby	  mieć	  orientację	  na	  ile	  „blaszek”	  można	  liczyć,	  za	  co	  z	  góry	  serdecznie	  dziękujemy.	  	  

10. Tego	  też	  dnia	  rozpoczniemy	  duchowe	  przygotowanie	  do	  święta	  naszej	  Wspólnoty	  Parafial-‐
nej,	  które	  przypada	  28	  października.	  Na	  dziewięć	  dni	  przed	  odpustem	  parafialnym	  w	  ko-‐
lejne	  dni	  modlić	  się	  będziemy	  w	  intencji	  poszczególnych	  osób	  i	  grup.	  Od	  czwartku	  (20	  X)	  
nowennę	  łączyć	  będziemy	  z	  modlitwą	  różańcową.	  I	  tak:	  19	  X	  w	  intencji	  całej	  parafii;	  20	  X	  	  
w	  intencji	  naszych	  nauczycieli	  i	  wychowawców;	  21	  X	  w	  intencji	  dzieci;	  22	  X	  w	  intencji	  osób	  
starszych	  i	  chorych	  itd.	  (wykaz	  możemy	  znaleźć	  na	  naszej	  stronie	  www	  w	  Aktualnościach).	  	  

11. Zachęcam	  do	  skorzystania	  z	  lektury	  nowych	  numerów	  tygodników	  katolickich.	  	  



	  

12. Pod	  chórem	  znajdują	  się	  kartki	  na	  tegoroczne	  wypominki.	  Wypełnione,	  z	  zaznaczoną	  ulicą	  
rodziny	  proszącej	  o	  modlitwę,	  można	  składać	  na	  tacę.	  Na	  odwrocie	  podana	  jest	  data,	  kiedy	  
będą	  czytane	  imiona	  zmarłych,	  polecanych	  modlitwie	  naszej	  wspólnoty.	  	  

13. We	  wtorek	  w	  Jeżowie	  Sudeckim	  rozpoczną	  się	  uroczystości	  pogrzebowe	  śp.	  ks.	  prałata	  Sta-‐
nisława	  Hendzla.	  We	  wtorek	   (18	  X)	   tzw.	  eksporta	   i	  Eucharystia	  o	  godz.	  17:00,	  a	  w	  środę	  
Msza	  św.	  pogrzebowa	  o	  godz.	  11:00	  (kościół	  przy	  ul.	  Bocznej).	  	  

	  
ks.	  dr	  Mariusz	  Majewski	  

proboszcz	  
	  

Parafia	  pw.	  św.	  Judy	  Tadeusza	  w	  Jeleniej	  Górze	  
Intencje	  mszalne:	  16	  –	  23	  X	  2016	  r.	  	  

	  

Niedziela:	  16	  X	  –	  Uroczystość	  św.	  Jadwigi	  Śląskiej	  –	  patronki	  Śląska	  	  
Godz.	  9:00	  	   	  -‐	  	  	   W	  intencji	  zmarłych	  z	  rodziny	  ŁOŚ	  
	  

Godz.	  11:00	  	   -‐	   W	  intencji	  śp.	  Haliny	  KRZYWICKIEJ	  (10	  rocz.	  śmierci)	  	  
	  	   	   	   i	  zmarłej	  córki	  +	  Bożeny	  LIPIEC	  
	  

Godz.	  12:30	  	   -‐	  	   W	  intencji	  śp.	  Ferdynanda	  KUKUŁY	  (20	  rocz.	  śmierci)	  	  
	  	   	   	   oraz	  zmarłych	  rodziców:	  Joannę	  i	  Franciszka,	  	  
	  	   	   	   teściów:	  Marię	  i	  Józefa	  i	  zmarłych	  z	  rodziny	  z	  obu	  stron	  	  
	  
Poniedziałek:	  17	  X	  
Godz.	  18:00	  	   	  -‐	  	  	   W	  intencji	  Parafii	  	  
	  
Wtorek:	  18	  X	  	  
Godz.	  18:00	  	   -‐	  	   Za	  wstawiennictwem	  św.	  Łukasza	  –	  patrona	  lekarzy	  i	  w	  intencji	  pana	  Juliana	  	  	  
	  	   	   PYRZANOWSKIEGO	  w	  dniu	  imienin	  o	  potrzebne	  łaski,	  zdrowie	  	  
	  	   	   i	  Boże	  błogosławieństwo	  
	  
Środa:	  19	  X	  	  
Godz.	  18:00	   -‐	  	   W	  intencji	  śp.	  ks.	  Jerzego	  Gniatczyka	  w	  1.	  rocznicę	  śmierci	  	  
	  	   	   	   od	  rodziny	  Surowiak	  
	  
Czwartek:	  20	  X	  
Godz.	  18:00	  	   -‐	  	   W	  intencji	  śp.	  Heleny	  (11	  rocz.	  śmierci)	  	  
	  	   	   	   oraz	  +	  Stefana,	  +	  Pawła,	  +Zbigniewa,	  +Jana	  	  
	  
Piątek:	  21	  X	  	  
Godz.	  18:00	  	   -‐	  	   Przez	  wstawiennictwo	  św.	  Judy	  Tadeusza	  o	  łaskę	  uzdrowienia	  	  
	  	   	   	   dla	  Małgorzaty	  i	  Jolanty	  oraz	  ich	  rodzin	  	  	  
	  
Sobota:	  22	  X	  
Godz.	  18:00	  	   -‐	  	   W	  intencji	  śp.	  ks.	  Jerzego	  GNIATCZYKA	  w	  rocznicę	  pogrzebu	  od	  Gosi	  	  
	  	   	   	   i	  siostry	  Bogusławy	  	  
	  

Niedziela:	  23	  X	  –	  XXX	  Niedziela	  Zwykła	  	  
Godz.	  9:00	  	   	  -‐	  	  	   W	  intencji	  Kazimierza	  o	  Boże	  błogosławieństwo	  i	  łaskę	  zdrowia	  	  
	  

Godz.	  11:00	  	   -‐	   W	  intencji	  Renaty	  i	  Marka	  NIEWIADOMSKICH	  w	  29	  rocznicę	  	  
	  	   	   	   zawarcia	  sakramentu	  małżeństwa	  	  
	  

Godz.	  12:30	  	   -‐	  	   W	  intencji	  Elżbiety	  i	  Juliana	  PYRZANOWSKICH	  w	  34	  rocznicę	  zawarcia	  	  
	  	   	   	   sakramentu	  małżeństwa	  	  


