
	   	   	   	   OGŁOSZENIA	  PARAFIALNE	  
Parafia	  pw.	  św.	  Judy	  Tadeusza	  

w	  Jeleniej	  Górze	  
	  

II	  	  Niedziela	  Zwykła	  	  
15	  stycznia	  2017	  roku	  

	  
1. W	  tym	  tygodniu	  biuro	  parafialne	  czynne	  będzie	  w	  piątek	  po	  wieczornej	  Mszy	  św.	  godz.	  18.	  	  
2. Zbiórka	  	  ministrantów	  w	  piątek	  po	  Mszy	  św.	  	  
3. Wyrażam	   radość	   ze	   wspólnego,	   parafialno-‐rodzinnego	   kolędowania,	   jakie	   miało	   miejsce	  	  

w	  ub.	  niedzielę.	  Naszej	  scholi	  dziecięcej	  oraz	  rodzinie	  Niewiadomskich	  dziękuję	  za	  animo-‐
wanie	  spotkania,	  a	   rodzinie	  Surowiaków	  dziękuję	  za	  uprzyjemnienie	  kolędowania	  słodką	  
niespodzianką.	  	  

4. Doroczne	  spotkanie	  opłatkowe	  osób	  niepełnosprawnych	  i	  ich	  opiekunów	  odbędzie	  się	  dzi-‐
siaj	  na	  Zabobrzu	  w	  kościele	  pw.	  św.	  Jana	  Apostoła	  i	  Ewangelisty.	  Rozpoczęcie	  Mszą	  św.	  pod	  
przewodnictwem	   bpa	  Marka	  Mendyka	   o	   godz.	   15:00,	   a	   następnie	   wspólna	   agapa	   w	   sali	  
„Arka”.	  	  	  

5. Przypominam,	  że	  nasza	  parafia	  organizuje	  wyjazd	  dla	  dzieci	   i	  młodzieży	  na	   ferie	  zimowe	  
do	  Zakopanego	  (11-‐18	  lutego;	  koszt	  580	  zł).	  Osoby	  zainteresowane	  zapraszam	  na	  spotka-‐
nie	  informacyjne	  po	  Mszy	  św.	  z	  godz.	  11:00	  (15	  stycznia).	  	  

6. Od	  18	  do	  25	  stycznia	  przeżywamy	  „Tydzień	  Modlitw	  o	  Jedność	  Chrześcijan”.	  	  
7. Intencje	   mszalne	   w	   tym	   tygodniu	   są	   wolne	   w:	   poniedziałek,	   wtorek,	   środę,	   piątek	   oraz	  	  

w	  sobotę.	  W	  czwartek	  o	  godz.	  17:00	  sprawowana	  będzie	  Msza	  św.	  w	  intencji	  ks.	  Proboszcza	  
z	   okazji	   dnia	   imienin.	   Po	   zakończonej	   Eucharystii	   uczniowie	   Gimnazjum	   Katolickiego	  	  
zaprezentują	  w	  naszym	  kościele	  program	  artystyczny	  o	  tematyce	  bożonarodzeniowej.	  	  

8. Najbliższy	  kurs	  przedmałżeński	  rozpocznie	  się	  w	  siedzibie	  naszego	  dekanatu	  na	  Zabobrzu	  
III	  w	  sobotę	  28	  stycznia	  (rozpoczęcie	  Mszą	  św.	  o	  godz.	  18:00).	  	  

9. Ksiądz	   Grzegorz	   Niwczyk	   zaprasza	   na	   doroczną	   zabawę	   karnawałową.	   Odbędzie	   się	   ona	  	  
w	  Hotelu	  Gołębiewski	  w	  Karpaczu	  w	  sobotę	  4	  lutego.	  Koszt	  od	  osoby	  200	  zł	  (para	  400	  zł).	  
Dochód	   przeznaczony	   jest	   na	   wsparcie	   budowy	   kościoła.	   Więcej	   szczegółów	   na	   stronie	  	  
internetowej:	  http://mbkp.pl/bal_2017/	  	  

10. Zachęcam	  do	  skorzystania	  z	  nowych	  numerów	  tygodników	  katolickich.	  
	   	  
	   ks.	  dr	  Mariusz	  Majewski	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  proboszcz	  
	  

11. Plan	  kolędy	  na	  bieżący	  tydzień:	  	  
15	  stycznia	  (niedziela):	  ul.	  Dziecinna	  è	  nry:	  od	  godz.	  18:00.	  
	  

16	  stycznia	  (poniedziałek):	  ul.	  Czarnoleskaè	  nry:	  od	  godz.	  15:00:	  32;	  32	  b;	  32	  c;	  32	  e;	  25/1;	  
25/2;	  
od	  godz.	  17:50:	  27;	  40;	  39	  a;	  41;	  43;	  45;	  42;	  42	  a;	  44	  a	  -‐	  44	  e.	  
	  

17	  stycznia	  (wtorek):	  ul.	  Czarnoleska	  è	  nry:	  od	  godz.	  15:00:	  46;	  46	  a;	  48;	  50;	  47;	  49;	  49	  b;	  
od	  godz.	  17:50:	  54	  a;	  57;	  55/1;	  55;	  53;	  51;	  	  
ul.	  Wrzosowa	  è	  nry:	  od	  ok	  godz.	  19:15:	  33/2;	  33/3;	  33/4;	  31/1;	  31/2;	  31/3;	  4	  a;	  2.	  	  
	  

18	  stycznia	  (środa):	  ul.	  Nowa	  è	  nry:	  od	  godz.	  15:00:	  1;	  3;	  5;	  11/2;	  13/1	  ;	  15;	  32;	  34;	  36;	  
od	  godz.	  17:50:	  17/1;	  17/2;	  19;	  23;	  21/1;	  21/2;	  25/1;	  25/2;	  27/1;	  27/2;	  44;	  46.	  
	  

20	  stycznia	  (piątek):	  ul.	  Wrzosowa	  è	  od	  godz.	  15:00:	  29/1;	  29/2;	  29/3;	  29/4;	  27/1;	  27/2;	  
27/4;	  35/2;	  ul.	  Nowa	  è	  od	  godz.	  17:50:	  48;	  29;	  31;	  50;	  4	  b;	  4	  c;	  4	  d;	  4	  e;	  4	  g;	  4	  h;	  4	  i;	  4	  j;	  4	  k.	  
	  

14	  stycznia	  (sobota):	  ul.	  Nowa	  è	  od	  godz.	  12:00;	  12;	  10;	  8;	  6;	  4/1;	  4/2;	  56;	  54;	  52.	  
	  



	  
Parafia	  pw.	  św.	  Judy	  Tadeusza	  w	  Jeleniej	  Górze	  

Intencje	  mszalne:	  15	  –	  22	  I	  2017	  r.	  	  
	  
	  
Niedziela:	  15	  I	  –	  II	  Niedziela	  Zwykła	  	  
Godz.	  9:00	  	   	  -‐	  	  	   W	  intencji	  śp.:	  Wincentego,	  Jadwigi,	  Zdzisława	  	  

Godz.	  11:00	  	   -‐	   W	  intencji	  śp.:	  Mariana	  Cymbaluk,	  Ireneusza	  Koźlika	  oraz	  zmarłych	  z	  rodziny	  	  

Godz.	  12:30	  	   -‐	  	   W	  intencji	  Weroniki	  w	  17	  rocznicę	  urodzin	  o	  Boże	  błogosławieństwo,	  	  
	  	   	   	   zdrowie,	  mądrość	  o	  bojaźń	  Bożą	  	  
	  
Poniedziałek:	  16	  I	  
Godz.	  17:00	  	   	  -‐	  	  	   …………………………	  –	  intencja	  wolna	  
	  
Wtorek:	  17	  I	  
Godz.	  17:00	  	   	  -‐	  	  	   …………………………	  –	  intencja	  wolna	  
	  
Środa:	  18	  I	  	  
Godz.	  17:00	  	   -‐	  	   …………………………	  –	  intencja	  wolna	  
	  
Czwartek:	  19	  I	  
Godz.	  17:00	  	   -‐	  	   W	  intencji	  ks.	  Proboszcza	  w	  dniu	  imienin	  	  
	  
Piątek:	  13	  I	  	  
Godz.	  17:00	  	   	  -‐	  	  	   …………………………	  –	  intencja	  wolna	  

	  
Sobota:	  14	  I	  
Godz.	  17:00	  	   -‐	  	   …………………………	  –	  intencja	  wolna	  
	  
	  
Niedziela:	  22	  I	  –	  III	  Niedziela	  Zwykła	  	  
Godz.	  9:00	  	   	  -‐	  	  	   W	  intencji	  śp.:	  Józefa	  DERLATKI	  –	  w	  30	  dzień	  po	  śmierci	  	  
	  	   	   	   od	  uczestników	  pogrzebu	  	  
	  
Godz.	  11:00	  	   -‐	   W	  intencji	  śp.	  Jadwigi	  KARWACKIEJ	  	  

Godz.	  12:30	  	   -‐	  	   rezerwacja	  	  
	  
	  


