
	  

	   	   	   	   OGŁOSZENIA	  PARAFIALNE	  
Parafia	  pw.	  św.	  Judy	  Tadeusza	  

w	  Jeleniej	  Górze	  
	  
	  

XXXII	  Niedziela	  Zwykła	  	  
6	  listopada	  2016	  roku	  

	  

1. Biuro	  parafialne	  w	  tym	  tygodniu	  czynne	  będzie	  w	  środę	  o	  stałej	  porze.	  	  
2. Przypominam,	   że	   zgodnie	   z	   przyjętą	   tradycją	   w	   naszej	   parafii	   od	   listopada	   do	   końca	   marca	  

Msze	   św.	  w	  dni	  powszednie	   sprawowane	   są	  o	   godz.	   17:00	   (łącznie	   z	   sobotą,	   gdy	   liturgicznie	  
rozpoczynamy	  świętowanie	  Dnia	  Pańskiego;	  okazja	  do	  spowiedzi	  w	  soboty	  od	  godz.	  16:00).	  	  	  

3. Jutro	   rozpoczynamy	   wspólnotową	   modlitwę	   w	   intencji	   zmarłych,	   zwaną	   wypominkami.	  	  
O	   godz.	   17	   odmawiać	   będziemy	   różaniec	   lub	   koronkę	   do	   Bożego	   Miłosierdzia,	   połączone	  	  
z	   czytaniem	  wypominek,	   a	   następnie	  w	   intencji	   tych	   zmarłych	   celebrowana	  będzie	  Msza	   św.	  
Porządek	  przyjęty	  wg	  ulic	  naszej	  parafii	  znajdziemy	  na	  stronie	  internetowej	  i	  na	  kartkach	  wy-‐
pominkowych	  (dostępne	  na	  stoliku	  pod	  chórem	  i	  na	  www).	  	  	  

4. Wspominając	  naszych	  bliskich	  zmarłych	  wspominamy	  także	   tych,	  którzy	  złożyli	   swe	  życie	  na	  
ołtarzu	  Ojczyzny.	  W	  najbliższy	  piątek	  (11	  XI),	  w	  narodowe	  święto	  niepodległości	  zapraszam	  do	  
wspólnej	  modlitwy	  w	  intencji	  naszej	  Ojczyzny.	  Msza	  św.	  w	  naszym	  kościele	  o	  godz.	  10:00.	  Nie	  
będzie	  zatem	  w	  tym	  dniu	  Mszy	  św.	  o	  godz.	  17:00.	  	  	  

5. Zachęcam	   też,	   aby	  włączyć	   się	  w	  miejskie	   obchody	   tego	   święta.	   Jak	   zawsze	   uroczystość	   roz-‐
pocznie	  się	  na	  Placu	  Ratuszowym	  o	  godz.	  12:00.	  Następnie	  przejście	  pod	  pomnik	  przy	  kościele	  
pw.	  Podwyższenia	  Krzyża	  Świętego.	  Tam	  też	  o	  godz.	  13:00	  Msza	  św.,	  a	  po	  niej	  koncert	  pieśni	  
patriotycznej	  pod	  patronatem	  pani	  Marzeny	  Machałek	  –	  poseł	  na	  Sejm	  RP.	  Tego	  też	  dnia	  wie-‐
czorem	  już	  po	  raz	  szósty	  możemy	  siąść	  w	  kręgu	  przy	  ognisku,	  aby	  wspólnie	  śpiewać	  pieśni	  pa-‐
triotyczne.	  Na	  to	  spotkanie	  zaprasza	  Karkonoskie	  Stowarzyszenie	  Edukacyjne	  u	  Erazma	  i	  Pan-‐
kracego.	  Rozpoczęcie	  o	  godz.	  18:30	  na	  dziedzińcu	  przy	  Kolegium	   Jezuickim	   (ul.	  Kopernika	  1;	  
obok	  bazyliki).	  	  

6. Wspomniane	  Stowarzyszenie	  zaprasza	  także	  na	  IV	  Karkonoski	  Bal	  Niepodległości.	  Bal	  charyta-‐
tywny	  organizowany	  na	  rzecz	  szkoły	  katolickiej,	  odbędzie	  się	  w	  sobotę	  12	  XI	  br.	  w	  Hotelu	  Mer-‐
cure	  –	  rozpoczęcie	  o	  godz.	  19:00.	  Cena	  od	  pary	  300	  zł,	  osoba	  indywidualna	  190	  zł.	  Podczas	  balu	  
uczniowie	  gimnazjum	  katolickiego	  zaprezentują	  krótki	  program	  artystyczny,	  odbędzie	  się	  tak-‐
że	  licytacja	  ciekawych	  przedmiotów	  z	  przeznaczeniem	  na	  rozwijanie	  szkolnictwa	  katolickiego.	  	  

7. W	  ramach	  miejskich	  obchodów	  święta	  państwowego	  Karkonoskie	  Stowarzyszenie	  Edukacyjne	  
u	  Erazma	  i	  Pankracego	  wraz	  z	  Jeleniogórskim	  Centrum	  Kultury	  zaprasza	  na	  VI	  Konferencję	  hi-‐
storyczno-‐patriotyczną.	  Odbędzie	  się	  ona	  w	  sali	  widowiskowej	  JCK	  przy	  ul.	  Bankowej	  w	  środę	  
9	  XI	  (godz.	  11:00	  –	  14:00).	  Tegoroczna	  tematyka	  nawiązywać	  będzie	  do	  1050.	  rocznicy	  chrztu	  
Polski.	  Prelegentami	  będą	  Stanisław	  Firszt	  –	  archeolog,	  dyrektor	  Muzeum	  Przyrodniczego	  w	  Je-‐
leniej	  Górze	  oraz	  prof.	   Jan	  Żaryn	  –	  historyk,	  senator	  RP.	  Tego	  samego	  dnia	  popołudniu	  odbę-‐
dzie	  się	  spotkanie	  z	  prof.	  J.	  Żarynem	  w	  Książnicy	  Karkonoskiej	  o	  godz.	  17:00.	  Wykład	  nosi	  tytuł:	  
„Polska	  droga	  do	  niepodległości”.	  Na	   to	   spotkanie	  zaprasza	  pan	  Krzysztof	  Mróz	  –	   senator	  RP	  
ziemi	  jeleniogórskiej.	  	  

8. Chętnych	  na	  wyjazd	  do	  Opery	  Wrocławskiej	  (28.01.2017	  r.),	  na	  widowisko	  pt.	  „Zemsta	  Nieto-‐
perza”,	  proszę	  o	  wpisywanie	  się	  na	  listę.	  Koszt	  biletu	  60	  zł	  +	  35	  zł	  za	  przejazd	  autokarem.	  	  

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

	  

ks.	  dr	  Mariusz	  Majewski	  
proboszcz	  



	  

	  
	  

Parafia	  pw.	  św.	  Judy	  Tadeusza	  w	  Jeleniej	  Górze	  
Intencje	  mszalne:	  6	  –	  13	  XI	  2016	  r.	  	  

	  
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	  Marii	  Bak	  o	  łaskę	  zdrowia	  	  
	  
Poniedziałek:	  7	  XI	  
Godz.	  17:00	  	   	  -‐	  	  	   W	  intencji	  zmarłych	  wspominanych	  w	  wypominkach	  	  
	  
Wtorek:	  8	  XI	  	  
Godz.	  17:00	  	   	  -‐	  	  	   W	  intencji	  zmarłych	  wspominanych	  w	  wypominkach	  
	  
Środa:	  9	  XI	  	  
Godz.	  17:00	  	   -‐	  	   W	  intencji	  zmarłych	  wspominanych	  w	  wypominkach	  
	  
Czwartek:	  10	  XI	  
Godz.	  17:00	  	   -‐	  	   W	  intencji	  zmarłych	  wspominanych	  w	  wypominkach	  
	  
Piątek:	  11	  XI	  	  
Godz.	  10:00	  	   -‐	  	   W	  intencji	  zmarłych:	  Stefanii,	  Bronisława,	  Wiktora,	  Jadwigi,	  Alicji,	  Haliny,	  	  
	  	   	   	   Polikarpa,	  Zygmunta,	  Olgi,	  Jana,	  Józefa,	  ks.	  Jerzego	  	  
	  	   	   	   i	  zmarłych	  z	  rodziny	  JANUSZKIEWICZÓW	  	  	  
	  
Sobota:	  5	  XI	  
Godz.	  17:00	  	   -‐	  	   W	  intencji	  śp.	  Franciszki,	  Wiktora	  i	  Ewy.	  	  
	  
Niedziela:	  13	  XI	  –	  XXXIII	  Niedziela	  Zwykła	  	  
Godz.	  9:00	  	   	  -‐	  	  	   W	  intencji	  śp.	  Edmunda,	  Urszuli,	  Juliana,	  Katarzyny	  i	  Tadeusza	  	  
Godz.	  11:00	  	   -‐	   W	  intencji	  zmarłych:	  rodziców	  Piotra	  i	  Olgę;	  brata	  Władysława;	  	  

	  	   bratową	  Władysławę;	  siostrę	  Mariannę	  	  
	  	   	   	   i	  zmarłych	  z	  rodziny	  TOMKUN:	  Jana,	  Stefanię,	  Romana	  
Godz.	  12:30	  	   -‐	  	   W	  intencji	  śp.	  Stefanii	  i	  Bolesława	  PONIATOWSKICH	  	  


