
	   	   	   	   	  
OGŁOSZENIA	  PARAFIALNE	  

Parafia	  pw.	  św.	  Judy	  Tadeusza	  
w	  Jeleniej	  Górze	  

	  
III	  Niedziela	  Zwykła	  	  
22	  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. Informuję,	  że	  taca	  na	  cele	  inwestycyjne	  z	  ub.	  niedzieli	  wyniosła:	  1492,16	  zł.	  	  
4. Są	  jeszcze	  wolne	  miejsca	  na	  wyjazd	  dla	  dzieci	  i	  młodzieży	  na	  ferie	  zimowe	  do	  Zakopanego	  

(11-‐18	  lutego;	  koszt	  580	  zł).	  	  
5. Rodziców	  dzieci	   przygotowujących	   się	   do	   I	   Komunii	   św.	   zapraszam	  w	  przyszłą	   niedzielę	  

(29	  I)	  po	  Mszy	  św.	  z	  godz.	  11,	  na	  spotkanie	  w	  sprawie	  wyboru	  stroju	  liturgicznego.	  	  
6. Osoby	   wyjeżdżające	   do	   opery	   w	   przyszłą	   sobotę	   proszone	   są	   o	   odbiór	   biletów.	   Wyjazd	  	  

o	  godz.	  16:00	  z	  parkingu	  przy	  kościele.	  	  
7. Intencje	  mszalne	  w	  tym	  tygodniu	  są	  wolne	  w:	  wtorek,	  czwartek,	  piątek,	  sobotę	  oraz	  w	  nie-‐

dzielę	  o	  godz.	  9:00.	  	  
8. Kurs	  przedmałżeński	  rozpocznie	  się	  w	  siedzibie	  naszego	  dekanatu	  na	  Zabobrzu	  III	  w	  sobo-‐

tę	  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:	  	  
23	  stycznia	  (poniedziałek):	  ul.	  Wrzosowa	  è	  nry:	  od	  godz.	  17:50:	  1	  f	  ;	  1	  i;	  1	  k;	  1	  m;	  16;	  20;	  	  
1	  b;	  1	  c;	  3;	  3	  a;	  3	  b;	  9;	  5	  a;	  5.	  
	  

24	  stycznia	  (wtorek):	  ul.	  Wrzosowa	  è	  nry:	  od	  godz.	  15:00:	  7/1;	  7/2;	  11;	  11	  a;	  11	  c;	  11	  d;	  17;	  	  
17	  a;	  17	  c;	  od	  godz.	  17:50:	  13	  a;	  13	  b;	  13	  c;	  15;	  15	  a;	  15	  b;	  15	  c;	  23;	  23	  a;	  23	  b;	  23	  c;	  23	  d;	  23	  e;	  21	  c.	  	  
	  

25	  stycznia	  (środa):	  ul.	  Wrzosowa	  è	  nry:	  od	  godz.	  15:00:	  21	  b;	  21	  a;	  21;	  19	  c;	  19	  b;	  19	  a;	  19;	  25.	  	  
ul.	  Borówkowa	  è	  od	  godz.	  17:50:	  26;	  24;	  22;	  20;	  18;	  14;	  12;	  10;	  8;	  43;	  41;	  4;	  2	  a;	  39.	  
	  

26	  stycznia	  (czwartek):	  ul.	  Borówkowa	  è	  nry:	  od	  godz.	  15:00:	  3;	  9;	  9	  a;	  11;	  11	  a;	  31;	  49;	  
ul.	  Poziomkowa	  od	  godz.	  17:50:	  3;	  11;	  9;	  7;	  5;	  13;	  15;	  6;	  8;	  12;	  18;	  20;	  17;	  19.	  
	  

27	  stycznia	  (piątek):	  ul.	  Poziomkowa	  è	  od	  godz.	  15:00:	  23;	  21;	  25;	  27;	  29;	  33;	  31;	  od	  godz.	  
17:50:	  51;	  35;	  49	  a;	  49;	  37;	  47;	  39;	  39	  a;	  41	  a;	  45	  a;	  43;	  43	  a;	  45.	  
	  

28	  stycznia	  (sobota):	  ul.	  Skowronków	  è	  od	  godz.	  10:00.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Parafia	  pw.	  św.	  Judy	  Tadeusza	  w	  Jeleniej	  Górze	  
Intencje	  mszalne:	  22	  –	  29	  I	  2017	  r.	  	  

	  
	  
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	  	   -‐	  	   W	  intencji	  Jadwigi	  WIĘCKOWSKIEJ	  o	  powrót	  do	  zdrowia	  	  
	  
Poniedziałek:	  23	  I	  
Godz.	  17:00	  	   	  -‐	  	  	   W	  intencji	  Parafii	  	  
	  
Wtorek:	  24	  I	  
Godz.	  17:00	  	   	  -‐	  	  	   …………………………	  –	  intencja	  wolna	  
	  
Środa:	  25	  I	  	  
Godz.	  17:00	  	   -‐	  	   W	  intencji	  rodziny	  o	  opiekę	  Bożą	  	  
	  
Czwartek:	  26	  I	  
Godz.	  17:00	  	   -‐	  	   …………………………	  –	  intencja	  wolna	  
	  
Piątek:	  27	  I	  	  
Godz.	  17:00	  	   	  -‐	  	  	   …………………………	  –	  intencja	  wolna	  

	  
Sobota:	  28	  I	  
Godz.	  17:00	  	   -‐	  	   …………………………	  –	  intencja	  wolna	  
	  
	  
Niedziela:	  29	  I	  –	  IV	  Niedziela	  Zwykła	  	  
Godz.	  9:00	  	   	  -‐	  	  	   …………………………	  –	  intencja	  wolna	  
	  
Godz.	  11:00	  	   -‐	   W	  intencji	  śp.	  Marii	  Oziemskiej	  od	  rodziny	  Piotrowskich	  i	  Niezborała	  	  

Godz.	  12:30	  	   -‐	  	   	  W	  intencji	  śp.	  Bronisława	  Stasienko	  w	  rocznicę	  śmierci	  	  
	  	   	   	   oraz	  zmarłych	  z	  rodziny	  	  
	  
	  


