
	   	   	   	   OGŁOSZENIA	  PARAFIALNE	  
Parafia	  pw.	  św.	  Judy	  Tadeusza	  

w	  Jeleniej	  Górze	  
	  

VII	  NIEDZIELA	  WIELKANOCNA	  	  
Wniebowstąpienie	  Pańskie	  	  

28	  maja	  2017	  roku	  
	  

1. Biuro	  parafialne	  w	  tym	  tygodniu	  czynne	  będzie	  w	  piątek	  (godz.	  16:00-‐16:45).	  	  
2. W	   majowe	   dni	   zapraszam	   na	   nabożeństwa	   maryjne	   ze	   śpiewem	   Litanii	   Loretańskiej,	  	  

które	  odprawiamy	  po	  Mszach	  św.	  	  
3. W	  ubiegłą	  niedzielę	  –	  3.	  miesiąca	  –	  ofiary	  złożone	  na	  tacę	  wyniosły:	  1.421,01	  zł.	  Suma	  ta	  w	  ca-‐

łości,	  podobnie	  jak	  ofiary	  ze	  stycznia,	  lutego,	  marca	  i	  kwietnia	  z	  3.	  niedziel	  m-‐ca,	  przeznaczone	  
są	  na	  opłacenie	  kolejnych	  prac	  wykonywanych	  w	  naszej	  świątyni.	  	  

4. Proboszcz	  wspólnoty	  Kościoła	  greckokatolickiego	  obrządku	  bizantyjsko-‐ukraińskiego	  informu-‐
je,	  że	  Eucharystia	  niedzielna	  w	  tymże	  rycie,	  w	  języku	  ukraińskim,	  sprawowana	  jest	  w	  niedzielę	  
o	  godz.	  18:00	  w	  kaplicy	  św.	  Anny	  w	  Cieplicach	  przy	  ul.	  Zjednoczenia	  Narodowego	  nr.	  13.	  	  

5. Ksiądz	   Józef	  Stec	  wraz	  ze	  wspólnotą	  parafialną	  z	  Cieplic,	   zaprasza	  w	  dniu	  dzisiejszym	  na	  do-‐
roczne	  obchody	  Święta	  Matki.	  Program	  do	  wzięcia	  pod	  chórem.	  	  

6. W	  imieniu	  Rady	  Parafialnej	  zapraszam	  do	  włączenia	  się	  w	  przygotowanie	   festynu:	   „Dni	  Czar-‐
nego”.	  Wciąż	  otwarci	   jesteśmy	  na	   fundację	   fantów	  do	   loterii	   (mogą	   to	  być	  dary	  materiałowe,	  
przedmioty	  lub	  usługi),	  jak	  również	  zachęcamy	  do	  włączenia	  się	  w	  konkretną	  pomoc.	  Szczegó-‐
ły	  będziemy	  omawiać	  na	  spotkaniu	  Rady	  Parafialnej	  we	  wtorek	  30	  maja	  (godz.	  19:00),	  na	  które	  
zapraszam	  wszystkich	  gotowych	  zaoferować	  swoją	  pomoc.	  W	  programie	  festynu	  występ	  Kaba-‐
retu	  „Paka”,	  Anny	  Waraszko	  z	  Zespołem	  oraz	  zespołów	  szkolnych	  i	  naszej	  dziecięcej	  scholii	  pa-‐
rafialnej.	   Ponadto	   loteria	   fantowa,	  miejsca	   zabawy	  dla	   dzieci,	   konkurencje,	   konkursy,	   pokazy	  
zaproszonych	  służb	  i	  spółek	  komunalnych.	  Będzie	  także	  punkt	  gastronomiczny	  oraz	  kiermasz	  
ciast.	  Panie,	  które	  zechciałyby	  upiec	  ciasta	  na	  kiermasz	  prosimy	  o	  kontakt	  z	  panią	  Teresą	  Gre-‐
gorczyk	  lub	  Teresą	  Surowiak.	  	  

7. Na	   prośbę	   zainteresowanych	   stworzeniem	   drużyny	   piłki	   nożnej	   osób	   dorosłych	  w	   tym	  mło-‐
dzież	  od	  16	  roku	  życia,	  zapraszam	  na	  spotkanie	  w	  sali	  kominkowej	  domu	  parafialnego	  31	  maja	  
br.,	  o	  godz.	  19:00.	  	  

8. Najbliższy	  piątek	  to	  pierwszy	  piątek	  miesiąca.	  Po	  godz.	  10:30	  odwiedzę	  naszych	  chorych	  z	  po-‐
sługą	  sakramentalną.	  Od	  godz.	  17:00	  adoracja	  Najświętszego	  Sakramentu.	  W	  tym	  czasie	  okazja	  
do	  spowiedzi.	  O	  godz.	  17:50	  wspólny	  śpiew	  Litanii	  do	  Serca	  Pana	   Jezusa,	  następnie	  Euchary-‐
stia.	  

9. W	  sobotę	  3	  czerwca,	  podczas	  uroczystej	  Mszy	  św.	  celebrowanej	  o	  godz.	  18:00,	  pod	  przewod-‐
nictwem	  ks.	  Roberta	  Serafina	  –	  dyrektora	  Caritas	  Diecezji	  Legnickiej,	  dziękować	  będziemy	  Pa-‐
nu	  Bogu	  za	  dar	  naszej	  świątyni.	  4	  czerwca	  przypada	  bowiem	  11.	  rocznica	  poświęcenia	  naszego	  
kościoła.	  Liturgia	  sprawowana	  będzie	  z	  uroczystości	  Zesłania	  Ducha	  Świętego.	  Okazja	  do	  spo-‐
wiedzi	  w	  tym	  dniu	  od	  godz.	  17:00	  do	  17:45.	  	  

10. W	  niedzielę	  4	  czerwca	  zmiana	  tajemnic	  Żywego	  Różańca	  po	  Mszy	  św.	  o	  godz.	  9:00.	  	  
11. Na	   prośbę	   księży	   biskupów	   na	   terenie	   Dolnego	   Śląska	   prowadzona	   jest	   akcja	   pomocy	  	  

dla	   mieszkańców	   Syrii.	   Są	   to	   wspólne	   działania	   podejmowane	   przez	   wspólnoty	   Kościołów	  
chrześcijańskich	   z	   Dolnego	   Śląska,	   a	   celem	   szczegółowym	   jest	   pomoc	   dla	   szpitala	  w	   Aleppo.	  
Każdy	  kto	  zechce	  wesprzeć	  tę	  akcję	  będzie	  mógł	  w	  dniu	  dzisiejszym	  oraz	  w	  przyszła	  niedzielę	  
złożyć	  dar	  serca	  do	  specjalnej	  puszki.	  	  

12. Zachęcam	   do	   skorzystania	   z	   nowych	   numerów	   tygodników	   katolickich.	   Jest	   już	   czerwcowy	  	  
nr	  „Małego	  Gościa	  Niedzielnego”.	  	  

	  
	   ks.	  dr	  Mariusz	  Majewski	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  proboszcz	  
	  
	  



	  
	  

Parafia	  pw.	  św.	  Judy	  Tadeusza	  w	  Jeleniej	  Górze	  
Intencje	  mszalne:	  28	  V	  –	  4	  VI	  2017	  r.	  	  

	  
Niedziela:	  28	  V	  –	  VII	  Niedziela	  Wielkanocna	  –	  Wniebowstąpienie	  Pańskie	  	  
Godz.	  9:00	  	   	  -‐	  	  	   W	  intencji	  śp.	  Wincentego	  Babiaka	  (2	  rocz.	  śmierci)	  
	  
Godz.	  11:00	  	   	  -‐	  	  	   	  W	  intencji	  śp.	  Janiny	  Majewskiej	  	  
	  	   	   	   (15.	  Msza	  św.	  gregoriańska	  od:	  Małgorzaty	  Zott)	  
	  
Godz.	  12:30	  	   -‐	  	   W	  intencji	  ks.	  Proboszcza	  z	  okazji	  18.	  rocznicy	  święceń	  prezbiteratu	  	  
	  	   	   	   –	  od	  członków	  Rady	  Parafialnej	  	  
	  
Poniedziałek:	  29	  V	  
Godz.	  18:00	  	   	  -‐	  	  	   	  W	  intencji	  śp.	  Janiny	  Majewskiej	  	  
	  	   	   	   (16.	  Msza	  św.	  gregoriańska	  od	  rodziny:	  Bak)	  
	  
Wtorek:	  30	  V	  
Godz.	  18:00	  	   	  -‐	  	  	   W	  intencji	  śp.	  Janiny	  Majewskiej	  	  
	  	   	   	   (17.	  Msza	  św.	  gregoriańska	  od	  rodziny:	  Łużniak)	  
	  	  	  
Środa:	  31	  V	  	  
Godz.	  18:00	  	   	  -‐	  	  	   W	  intencji	  śp.	  Janiny	  Majewskiej	  	  
	  	   	   	   (18.	  Msza	  św.	  gregoriańska	  od	  rodziny:	  Pyrzanowskich)	  
	  
Czwartek:	  1	  VI	  	  
Godz.	  18:00	  	   	  -‐	  	  	   W	  intencji	  śp.	  Janiny	  Majewskiej	  	  
	  	   	   	   (19.	  Msza	  św.	  gregoriańska	  od	  rodziny:	  Burchardt)	  
	  
Piątek:	  2	  VI	  	  
Godz.	  18:00	  	   	  -‐	  	  	   W	  intencji	  śp.	  Janiny	  Majewskiej	  	  
	  	   	   	   (20.	  Msza	  św.	  gregoriańska	  od:	  T.	  Kalisz	  i	  J.	  Dąbrowskiej)	  
	  
Sobota:	  3	  VI	  
Godz.	  18:00	  	   -‐	  	  	   Za	  parafian,	  a	  szczególnie	  w	  intencji	  budowniczych	  	  
	  	   	   	   i	  fundatorów	  kościoła	  parafialnego	  	  

-‐	  	  	   W	  intencji	  śp.	  Janiny	  Majewskiej	  (21.	  Msza	  św.	  gregoriańska	  od	  rodziny:	  	  
	  	   	   Pyrzanowskich)	  

-‐	  	   W	  intencji	  śp.	  Stanisława	  Sztura	  (12	  rocznica	  śmierci)	  
	  
Niedziela:	  4	  VI	  –	  VIII	  Niedziela	  Wielkanocna	  –	  Uroczystość	  Zesłania	  Ducha	  Świętego	  	  
Godz.	  9:00	  	   	  -‐	  	  	   W	  intencji	  śp.	  Barbary	  Brewczak	  (3	  rocz.	  śmierci)	  i	  zmarłych	  z	  rodziny	  	  
	  
Godz.	  11:00	  	   	  -‐	  	  	   	  W	  intencji	  śp.	  Janiny	  Majewskiej	  	  
	  	   	   	   (22.	  Msza	  św.	  gregoriańska	  od:	  Krystyny	  Burchardt)	  
	  
Godz.	  12:30	  	   -‐	  	   W	  intencji	  śp.	  Wiesława	  (m)	  Lefek	  (4	  rocz.	  śmierci)	  	  
	  

	  	  


