
	   	   	   	   	  
OGŁOSZENIA	  PARAFIALNE	  

Parafia	  pw.	  św.	  Judy	  Tadeusza	  
w	  Jeleniej	  Górze	  

	  
	  

XIII	  Niedziela	  Zwykła	  	  
2	  lipca	  2017	  roku	  

	  
	  

1. Biuro	  parafialne	  do	  końca	  sierpnia	  czynne	  będzie	  po	  wieczornej	  Mszy	  św.	  w	  piątek.	  	  
2. Przypominam,	  że	  od	  1	  lipca	  do	  31	  sierpnia	  Msze	  św.	  wieczorne	  sprawujemy	  o	  godz.	  19:00.	  
3. Najbliższy	  piątek	  to	  1.	  piątek	  miesiąca.	  Po	  godz.	  10:30	  odwiedzę	  naszych	  chorych	  z	  posługą	  

sakramentalną.	  Od	  godz.	  18:00	  okazja	  do	  spowiedzi	  i	  adoracja	  Najświętszego	  Sakramentu.	  
O	  godz.	  18:50	  wspólny	  śpiew	   litanii	  do	  Najświętszego	  Serca	  Pana	   Jezusa,	  a	  następnie	  Eu-‐
charystia.	  	  

4. Przypominam,	  że	  nauki	  dla	  narzeczonych	  rozpoczną	  się	  15	  lipca	  br.	  Mszą	  św.	  o	  godz.	  18:00	  
w	  kościele	  pw.	  św.	  Jana	  Apostoła	  i	  Ewangelisty	  na	  Zabobrzu	  III.	  	  

5. Zachęcam	  do	  udziału	  w	  XXV	  Jubileuszowej	  Pielgrzymce	  Pieszej	  naszej	  diecezji	  na	  Jasną	  Gó-‐
rę.	  Grupa	  Jeleniogórska	  wyrusza	  26	  lipca,	  a	  na	  Jasną	  Górę	  dociera	  7	  sierpnia.	  Szczegółowe	  
informacje	  znajdują	  się	  w	  gablocie	  na	  zewnątrz	  kościoła.	  	  

6. Proboszcz	  parafii	  Jeżów	  Sudecki	  zaprasza	  do	  udziału	  w	  wyjeździe	  autokarowym	  do	  Gdań-‐
ska	  i	  na	  Warmię,	  w	  dniach	  od	  7	  do	  11	  sierpnia	  (koszt	  1.120	  zł).	  	  

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

	  	  	  	  	  	  	  	  	  proboszcz	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	  
	  

Parafia	  pw.	  św.	  Judy	  Tadeusza	  w	  Jeleniej	  Górze	  
Intencje	  mszalne:	  2	  –	  	  9	  VII	  2017	  r.	  	  

	  
Niedziela:	  2	  VII	  –	  	  XIII	  Niedziela	  Zwykła	  	  
Godz.	  9:00	  	   	  -‐	  	  	   1)	  W	  intencji	  śp.	  Kazimierza	  Hamowskiego	  (20	  rocz.	  śmierci)	  	  
	   	   	   2)	  W	  intencji	  śp.	  Stanisławy	  	  
	  
Godz.	  11:00	  	   -‐	  	   1)	  W	  intencji	  Aliny	  i	  Alfonsa	  Warwaszyńskich	  	  

2)	  W	  intencji	  śp.	  Krzysztofa	  Respondka	  (7.	  Msza	  św.	  gregoriańska)	  
	  
Godz.	  12:30	  	   	  -‐	  	  	   1)	  W	  intencji	  śp.	  Zofii	  –	  siostry	  	  

2)	  W	  intencji	  Wojciecha	  Andrzejewskiego	  z	  okazji	  pierwszej	  rocznicy	  urodzin	  	  
	  	   	   	   o	  zdrowie	  i	  Boże	  błogosławieństwo	  	  
	  
Poniedziałek:	  3	  VII	  
Godz.	  19:00	  	   	  -‐	  	  	   W	  intencji	  śp.	  Krzysztofa	  Respondka	  (8.	  Msza	  św.	  gregoriańska)	  
	  
Wtorek:	  4	  VII	  
Godz.	  19:00	  	   	  -‐	  	  	   W	  intencji	  śp.	  Krzysztofa	  Respondka	  (9;	  Msza	  św.	  gregoriańska)	  
	  	  	  
Środa:	  5	  VII	  	  
Godz.	  19:00	  	   	  -‐	  	  	   W	  intencji	  śp.	  Krzysztofa	  Respondka	  (10.	  Msza	  św.	  gregoriańska)	  
	  
Czwartek:	  6	  VII	  	  	  
Godz.	  19:00	  	   	  -‐	  	  	   W	  intencji	  śp.	  Krzysztofa	  Respondka	  (11.	  Msza	  św.	  gregoriańska)	  	  
	  
Piątek:	  7	  VII	  
Godz.	  19:00	  	   	  -‐	  	  	   W	  intencji	  śp.	  Krzysztofa	  Respondka	  (12.	  Msza	  św.	  gregoriańska)	  
	  
Sobota:	  8	  VII	  
Godz.	  14:00	  	   	  -‐	  	  	   W	  intencji	  Nowożeńców	  	  
Godz.	  19:00	  	   	  -‐	  	  	   W	  intencji	  śp.	  Krzysztofa	  Respondka	  (13.	  Msza	  św.	  gregoriańska)	  
	  
Niedziela:	  9	  VII	  –	  	  XIV	  Niedziela	  Zwykła	  	  
Godz.	  9:00	  	   	  -‐	  	  	   Msza	  św.	  dziękczynna	  w	  intencji	  Zygmunta	  Wadowskiego	  	  
	  	   	   	   z	  okazji	  90.	  rocznicy	  urodzin	  oraz	  z	  prośbą	  o	  modlitwę	  	  
	  	   	   	   za	  rodzinę	  Wadowskich	  żywych	  i	  zmarłych	  	  
	  
Godz.	  11:00	  	   -‐	  	   W	  intencji	  śp.	  Janiny	  i	  Szczepana	  Zielińskich	  	  
	  	   	   oraz	  zmarłych	  z	  rodziny	  Ruszkiewiczów	  	  
	  
Godz.	  12:30	  	   	  -‐	  	  	   W	  intencji	  śp.	  Krzysztofa	  Respondka	  (14.	  Msza	  św.	  gregoriańska)	  
	  


