
	  

	   	   	   	   OGŁOSZENIA	  PARAFIALNE	  
Parafia	  pw.	  św.	  Judy	  Tadeusza	  

w	  Jeleniej	  Górze	  
	  
	  

XXXI	  Niedziela	  Zwykła	  	  
30	  października	  2016	  roku	  

1. Biuro	  parafialne	  w	  tym	  tygodniu	  będzie	  zamknięte.	  	  
2. W	  dniu	   jutrzejszym	  kończymy	  miesiąc	   ze	  wspólnotową	  modlitwą	   różańcową.	   Zapraszam	  

na	  ostatni	  różaniec	  na	  godz.	  17:30.	  	  
3. Zgodnie	  z	  przyjętą	  tradycją	  w	  naszej	  parafii	  od	   listopada	  do	  końca	  marca	  Msze	  św.	  w	  dni	  

powszednie	  sprawowane	  będą	  o	  godz.	  17:00	  (łącznie	  z	  sobotą,	  gdy	   liturgicznie	  rozpoczy-‐
namy	  świętowanie	  Dnia	  Pańskiego;	  okazja	  do	  spowiedzi	  w	  soboty	  od	  godz.	  16:00).	  	  	  

4. Najbliższy	  wtorek	  –	  1	   listopada	  w	   liturgii	  Kościoła	  obchodzimy	   jako	  uroczystość	  Wszyst-‐
kich	   Świętych.	   Przypominam,	   że	   jest	   to	   jedno	   z	   tzw.	   świąt	   nakazanych	   co	   do	   obowiązku	  
uczestnictwa	  we	  Mszy	  św.	  Dlatego	  też	  Msza	  św.	  sprawowana	  w	  poniedziałek	  31	  X,	  będzie	  
liturgią	  z	  uroczystości.	  Msze	  św.	  w	  naszym	  kościele	  1	  XI	  sprawowane	  będą	  o	  godz.	  9:00	   i	  
11:00.	  Natomiast	  o	  godz.	  13:00	  sprawować	  będę	  Eucharystię	  w	  kaplicy	  nowego	  cmentarza	  
przy	  ul.	  Sudeckiej.	  	  

5. Dzień	  kolejny,	   tj.	   2	  XI	   to	   liturgiczne	  wspomnienie	  Wszystkich	  Wiernych	  Zmarłych.	  W	  od-‐
niesieniu	  do	  tego	  dnia	  można	  powiedzieć,	  że	  jest	  to	  tzw.	  „święto	  zmarłych”.	  Dlatego	  też	  na	  
cmentarzu	  leżącym	  na	  terenie	  naszej	  parafii	  (nowy	  przy	  ul.	  Sudeckiej),	  procesja	  z	  modlitwą	  
za	  zmarłych	  odbędzie	  się	  2	  XI,	  a	  nie	  1	  XI.	  Porządek	  Mszy	  św.	  2	  XI	   jest	  następujący:	  w	  na-‐
szym	  kościele	  o	  godz.	  9:00,	  a	  następnie	  w	  kaplicy	  nowego	  cmentarza:	  o	  godz.	  15:00	  Msza	  
poprzedzona	  Koronką	  do	  Bożego	  Miłosierdzia	  oraz	  o	  godz.	  17:00,	  po	  której	  udamy	  się	  w	  
procesji	  po	  cmentarzu,	  modląc	  się	  za	  naszych	  zmarłych.	  Jeżeli	  to	  możliwe	  zachęcam,	  aby	  na	  
procesję	  zabrać	  ze	  sobą	  świece	  lub	  znicze,	  które	  potem	  będziemy	  modli	  postawić	  przy	  gro-‐
bie	  naszych	  zmarłych,	  a	  jeżeli	  ich	  nie	  mamy	  to	  przy	  grobie	  śp.	  ks.	  Jerzego.	  Szczegółowy	  plan	  
naszej	  modlitwy	  możemy	  znaleźć	  na	  parafialnej	  stronie	  www	  oraz	  na	  parafialnym	  prof.	  FB.	  	  

6. Na	   wspomnianych	   komunikatorach	   znajdziemy	   także	   informacje	   o	   modlitwie	   wypomin-‐
kowej	   za	  naszych	  zmarłych.	  Daty	   i	   zaplanowana	  kolejność	  podana	   jest	   także	  na	  kartkach	  
wypominkowych,	   które	   możemy	   znaleźć	   pod	   chórem.	   Wypełnione,	   z	   zaznaczoną	   ulicą	  	  
rodziny	  proszącej	  o	  modlitwę,	  można	  składać	  na	  tacę.	  	  

7. W	  najbliższych	  dniach	  Policja	  prosi	  o	  zachowanie	  szczególnej	  ostrożności	  przy	  i	  na	  terenie	  
cmentarzy,	  dotyczy	  to	  zarówno	  pieszych,	  jak	  i	  kierowców.	  	  

8. W	  tym	  tygodniu	  przypada	  I	  piątek	  m-‐ca.	  Okazja	  do	  spowiedzi	  od	  godz.	  16:00	  do	  17:00.	  
9. Osoby	  chore	  i	  starsze	  odwiedzę	  z	  posługą	  sakramentalną	  wyjątkowo	  nie	  w	  piątek	  ale	  w	  so-‐

botę,	  rozpoczynając	  po	  godz.	  10:30.	  	  
10. Zakończony	  tydzień	  przyniósł	  wiele	  wydarzeń.	  Serdecznie	  dziękuję	  wszystkim,	  którzy	  włą-‐

czyli	   się	   w	   przygotowanie	   odpustu	   ku	   czci	   naszego	   patrona.	   Dziękuję	   naszemu	   chórowi	  	  
i	   służbie	   liturgicznej.	   Dziękuję	   także	   osobom,	   które	   zaangażowały	   się	   w	   przygotowanie	  
uroczystej	  kolacji	  w	  sali	  kominkowej	  dla	  naszych	  gości	  oraz	  przedstawicieli	  parafii	  w	  oso-‐
bach	  członków	  Rady	  Parafialnej.	  	  

11. Przed	  odpustem	  wraz	  z	  młodzieżą,	  niektórymi	  rodzicami	  (a	  była	  to	  jedna	  mama)	  oraz	  pa-‐
nami	  Stanisławem	  Potrzeszczem,	  Markiem	  Niewiadomskim	  i	  Dariuszem	  Bakiem,	  udało	  się	  
nam	  wysprzątać	  otoczenie	  naszego	  kościoła.	  Przy	  tej	  okazji	  dziękuję	  także	  panu	  Mariuszo-‐
wi	  Bruderowi	  za	  skuteczność	  w	  podjętych	  pracach	  porządkowych	  za	  budynkiem	  kościoła.	  



	  

Zniknęła	  wiata	  ze	  składem	  drewna,	  a	  wcześniej	  też	  wywieziony	  został	  skład	  gruzu	  i	  innych	  
niepotrzebnych	  materiałów.	  Dziękuję	  także	  za	  prace	  konserwatorskie	  oraz	  wymianę	  pieca	  
CO	  w	  budynku	  parafialnym.	  Przy	  tej	  okazji	  dziękuję	  również	  firmie	  państwa	  Wandy	  i	  Józefa	  	  
Puffich,	  którzy	  włączyli	  się	  w	  kolejne	  prace	  remontowe.	  Do	  ukończenia	  została	  jeszcze	  po-‐
sadzka	  z	  płytek	  w	  garażu.	  	  

12. Już	  dzisiaj	  zapraszam	  na	  IV	  Karkonoski	  Bal	  Niepodległości	  organizowany	  przez	  Karkonoskie	  
Stowarzyszenie	   Edukacyjne	   u	   Erazma	   i	   Pankracego.	   Bal	   odbędzie	   się	  w	   sobotę	   12	   XI	   br.	  	  
w	  Hotelu	  Mercure	  –	  rozpoczęcie	  o	  godz.	  19:00.	  Cena	  od	  pary	  300	  zł,	  osoba	   indywidualna	  
190	  zł.	  Podczas	  balu	  uczniowie	  gimnazjum	  katolickiego	  zaprezentują	  krótki	  program	  arty-‐
styczny,	  odbędzie	  się	  także	  licytacja	  ciekawych	  przedmiotów	  na	  rzecz	  szkoły	  katolickiej.	  	  

13. Zachęcam	  do	  skorzystania	  z	  lektury	  nowych	  numerów	  tygodników	  katolickich.	  W	  „Niedzie-‐
li”	   polecam	   artykuł	   o	   nowych	   dziele	   naszego	   artysty	   –	   pana	   Andrzeja	   Boja	  Wojtowicza,	  	  
a	  w	  „Gościu	  Niedzielnym”	  relacja	  z	  uroczystości	  przeżywanej	  w	  naszej	  parafii	  19	  X.	  	  
	  

ks.	  dr	  Mariusz	  Majewski	  
proboszcz	  

Parafia	  pw.	  św.	  Judy	  Tadeusza	  w	  Jeleniej	  Górze	  
Intencje	  mszalne:	  30	  X	  –	  6	  XI	  2016	  r.	  	  

Niedziela:	  30	  X	  –	  XXX	  Niedziela	  Zwykła	  	  
Godz.	  9:00	  	   	  -‐	  	  	   W	  intencji	  śp.	  Anastazji	  DMITROCA,	  Ewy	  i	  Józefa	  	  
Godz.	  11:00	  	   -‐	   W	  intencji	  śp.	  Kazimierza	  LAMUCHY	  (w	  1.	  rocz.	  śmierci)	  
Godz.	  12:30	  	   -‐	  	   W	  intencji	  Marii	  z	  okazji	  87.	  urodzin	  o	  Boże	  błogosławieństwo	  	  
	  	   	   	   i	  potrzebne	  łaski	  	  
	  
Poniedziałek:	  31	  X	  
Godz.	  18:00	  	   	  -‐	  	  	   W	  intencji	  Parafii	  	  
	  
Wtorek:	  1	  XI	  	  
Godz.	  9:00	  	   	  -‐	  	  	   W	  intencji	  śp.	  Zdzisława,	  Jadwigi,	  Wincentego	  	  
Godz.	  11:00	  	   -‐	   W	  intencji	  śp.	  Bronisława	  KRAKOWSKIEGO	  	  
Godz.	  12:30	  	   -‐	  	   W	  intencji	  śp.	  ks.	  Jerzego	  GNIATCZYKA	  od	  rodziny	  Głodków	  i	  Wojnowskich	  	  
	  
Środa:	  2	  XI	  	  
Godz.	  9:00	   -‐	  	   …………………………………..	  –	  intencja	  wolna	  
Godz.	  15:00	  	   -‐	   …………………………………..	  –	  intencja	  wolna	  
Godz.	  17:00	  	   -‐	  	   …………………………………..	  –	  intencja	  wolna	  
	  
Czwartek:	  3	  XI	  
Godz.	  17:00	  	   -‐	  	   …………………………………..	  –	  intencja	  wolna	  
	  
Piątek:	  4	  XI	  	  
Godz.	  17:00	  	   -‐	  	   …………………………………..	  –	  intencja	  wolna	  
	  
Sobota:	  5	  XI	  
Godz.	  17:00	  	   -‐	  	   …………………………………..	  –	  intencja	  wolna	  
	  
Niedziela:	  6	  XI	  –	  XXXII	  Niedziela	  Zwykła	  	  
Godz.	  9:00	  	   	  -‐	  	  	   W	  intencji	  zmarłych	  członkiń	  z	  naszej	  wspólnoty	  Żywego	  Różańca	  	  
Godz.	  11:00	  	   -‐	   W	  intencji	  śp.	  Kazimierza	  HAMOWSKIEGO	  	  
Godz.	  12:30	  	   -‐	  	   W	  intencji	  ks.	  proboszcza	  –	  od	  członków	  Margaretki	  	  


