
	   	   	   	   OGŁOSZENIA	  PARAFIALNE	  
Parafia	  pw.	  św.	  Judy	  Tadeusza	  

w	  Jeleniej	  Górze	  
	  

II	  Niedziela	  Wielkiego	  Postu	  	  
12	  marca	  2017	  roku	  

	  
	  

1. Biuro	  parafialne	  w	  tym	  tygodniu	  czynne	  będzie	  w	  wyznaczone	  dni	  o	  wyznaczonej	  porze.	  	  
2. W	  dniu	  wczorajszym	  odbył	  się	  pogrzeb	  śp.	  bpa	  Tadeusza	  Rybaka.	  Nasze	  parafialne	  dzięk-‐

czynienie	  za	  posługę	  Pierwszego	  Biskupa	  Legnickiego,	  będziemy	  przeżywać	  w	  uroczystość	  
św.	   Józefa	  Oblubieńca	  Najświętszej	  Maryi	  Panny.	  Uroczysta	  Msza	  św.	  celebrowana	  będzie	  
20	  marca	  br.	  o	  godz.	  17:00.	  Na	  stronie	  internetowej	  możemy	  znaleźć	  życiorys	  Zmarłego.	  	  

3. Członkom	  Rady	  Parafialnej	  przypominam	  o	  spotkaniu	  w	  najbliższy	  wtorek	  (sala	  kominko-‐
wa	  o	  godz.	  18:00).	  

4. Przyszła	  niedziela	  to	  trzecia	  miesiąca.	  Ofiary	  składane	  na	  tacę	  przeznaczone	  zostaną	  na	  ce-‐
le	  inwestycyjne.	  	  

5. W	  niedzielę	  19	  marca	  br.	  po	  Mszy	  św.	  z	  godz.	  11:00,	  zapraszam	  na	  krótkie	  spotkanie	  rodzi-‐
ców	  dzieci	  z	  klasy	  II	  SP.	  	  

6. Dzisiaj	  wspieramy	  misjonarzy	  głoszących	  Ewangelię	  na	  różnych	  kontynentach.	  Dar	  serca,	  
będzie	  można	  złożyć	  po	  Mszy	  św.	  do	  koszyka	  przy	  ambonie.	  	  

7. Dziękujemy	  kolejnym	  rodzinom,	  które	  włączają	  się	  w	  troskę	  o	  utrzymanie	  czystości	  w	  na-‐
szej	   świątyni.	   Osoby	   wpłacające	   na	   konto	   parafialne,	   proszone	   są	   o	   podanie	   adresu	   za-‐
mieszkania,	  tak	  aby	  można	  było	  zaznaczyć	  złożoną	  ofiarę	  (jest	  kilka	  wpłat	  z	  podanym	  na-‐
zwiskiem	  ale	  bez	  adresu).	  	  

8. Zapraszam	  na	  Drogę	  krzyżową	  w	  piątek	  o	  godz.	  17:00	  (po	  niej	  Msza	  św.)	  oraz	  na	  Gorzkie	  
Żale	  z	  kazaniem	  pasyjnym	  i	  wystawieniem	  Najświętszego	  Sakramentu	  w	  niedzielne	  popo-‐
łudnia	  o	  godz.	  17:00.	  	  

9. Istnieje	  możliwość	  zapisu	  na	  wyjazd	  do	  Opery	  Wrocławskiej,	  na	  spektakl	  Trubadur.	  Odbę-‐
dzie	   się	   on	   17	   czerwca	   br.,	   jest	   to	   sobota	   po	   „Bożym	   Ciele”.	   Koszt	   biletu	   60	   zł	   +	   35	   zł	  	  
na	  przejazd	  autokarem.	  Zapisy	  w	  zakrystii.	  	  

10. Rozliczając	  PIT	  za	  rok	  2016,	  zachęcam	  aby	  1	  %	  wesprzeć	  dzieło	  charytatywne	  realizowane	  
przez	   naszą	   parafię.	   Dla	   osób	   potrzebujących	   wsparcia	   w	   rozliczeniu	   podatku,	   służymy	  
pomocą	  w	  soboty	  marca	  i	  kwietnia	  od	  godz.	  10	  do	  11.	  Zapraszamy	  w	  tym	  czasie	  do	  kance-‐
larii	  parafialnej.	  Nr	  KRS	  Caritas	  DL	  i	  nr	  szczegółowy	  naszej	  parafii	  podany	  jest	  w	  Informa-‐
torze,	  który	  możemy	  znaleźć	  pod	  chórem,	  a	  także	  w	  Aktualnościach	  na	  stronie	  internetowej	  
parafii.	  Tam	  też	  znajdziemy	   informacje	   jak	  możemy	  1	  %	  wesprzeć	  szkolnictwo	  katolickie	  	  
w	  naszym	  regionie.	  	  

11. Przypominamy,	  że	  do	  północy	  12	  marca	  br.	  można	  głosować	  na	  wnioski	  zgłoszone	  do	  tego-‐
rocznej	  edycji	  Jeleniogórskiego	  Budżetu	  Obywatelskiego.	  Oddając	  max.	  dwa	  głosy	  możemy	  
wesprzeć	  dwa	  projekty	  dotyczące	  naszego	  osiedla.	  Są	  to	  numery:	  3.02	  oraz	  3.03.	  	  

12. Wolne	  intencje	  mszalne	  są	  w	  piątek	  i	  sobotę	  oraz	  w	  niedzielę	  19	  III	  na	  godz.	  11:00.	  	  
13. Zachęcam	  do	  skorzystania	  z	  nowych	  numerów	  tygodników	  katolickich.	  

	  
	   ks.	  dr	  Mariusz	  Majewski	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  proboszcz	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

Parafia	  pw.	  św.	  Judy	  Tadeusza	  w	  Jeleniej	  Górze	  
Intencje	  mszalne:	  12	  –	  19	  III	  2017	  r.	  	  

	  
Niedziela:	  12	  III	  –	  II	  Niedziela	  Wielkiego	  Postu	  	  
Godz.	  9:00	  	   	  -‐	  	  	   W	  intencji	  zmarłych	  z	  rodziny	  Sos	  oraz	  o	  Boże	  błogosławieństwo	  dla	  żyjących	  	  
	  
Godz.	  11:00	  	   -‐	   W	  intencji	  śp.	  Leokadii,	  Józefa,	  Tadeusza	  	  

	  
Godz.	  12:30	  	   -‐	  	   W	  intencji	  śp.	  Edwarda	  Szczerby	  w	  rocznicę	  śmierci	  	  
	  	   	   	   oraz	  za	  zmarłych	  rodziców	  Joannę	  i	  Władysława	  	  
	  
Poniedziałek:	  13	  II	  
Godz.	  17:00	  	   	  -‐	  	  	   W	  intencji	  Krystyny	  Jankowskiej	  o	  łaskę	  zdrowia	  i	  Boże	  błogosławieństwo	  	  
	  
Wtorek:	  14	  II	  
Godz.	  17:00	  	   	  -‐	  	  	   W	  intencji	  Parafii	  
	  	  	  
Środa:	  15	  III	  	  
Godz.	  17:00	  	   	  -‐	  	  	   W	  intencji	  śp.	  Eugeniusza	  Magdziarza	  	  
	  
Czwartek:	  16	  III	  	  
Godz.	  17:00	  	   -‐	  	   W	  intencji	  śp.	  ks.	  Krystiana	  Jurczyka	  	  
	  
Piątek:	  17	  III	  	  
Godz.	  17:00	  	   -‐	  	   …………………………	  -‐	  intencja	  wolna	  	  
	  
Sobota:	  18	  III	  
Godz.	  17:00	  	   -‐	  	   …………………………	  -‐	  intencja	  wolna	  
	  
Niedziela:	  19	  III	  –	  III	  Niedziela	  Wielkiego	  Postu	  –	  rekolekcje	  	  
Godz.	  9:00	  	   	  -‐	  	  	   W	  intencji	  śp.	  ks.	  Zbigniewa	  Stefaniaka	  od	  Żywego	  Różańca	  	  
	  
Godz.	  11:00	  	   -‐	   …………………………	  -‐	  intencja	  wolna	  

	  
Godz.	  12:30	  	   -‐	  	   W	  intencji	  śp.	  Leszka	  Zielińskiego	  w	  7	  rocz.	  śmierci	  	  
	  	   	   	   i	  zmarłych	  z	  rodziny	  Zielińskich	  	  
	  

+	   +	   +	   +	   +	   +	   +	  
	  

ZAPOWIEDZI	  PRZEDŚLUBNE	  
	  

1. Do	  zawarcia	  sakramentalnego	  małżeństwa	  przygotowują	  się:	  	  
Krzysztof	   Roman	   Smoliński	   z	   parafii	   tutejszej	   oraz	   Justyna	   Sylwia	   Gilewicz	   z	   parafii	   Pie-‐
chowice	  –	  Zapowiedź	  I.	  	  

	  


