
         
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Parafia pw. św. Judy Tadeusza 
w Jeleniej Górze 

 
XXX Niedziela Zwykła  

29 października 2017 roku 
 
 

1. Biuro parafialne w tym tygodniu czynne będzie tylko w piątek od godz. 16:00 do 16:45.  
2. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowania i przebieg uroczystości odpustu para-

fialnego. Słowa podziękowania przekazuję zaangażowanym w liturgię, tj. dla: Chóru parafialne-
go, pana Organisty, Służby Liturgicznej. Dziękuję członkom Rady Parafialnej za przygotowanie 
poczęstunku dla gości naszej Wspólnoty parafialnej. 

3. Ostatnie nabożeństwa różańcowe w poniedziałek i wtorek o godz. 17:30.  
4. We wtorek od godz. 17:15 będzie okazja do skorzystania z sakramentu pokuty przed uroczysto-
ścią Wszystkich Świętych. We wtorek wieczorna Msza św. sprawowana będzie z liturgii tejże 
uroczystości, gdyż dzień 1 XI należy do tzw. świąt nakazanych co do uczestnictwa we Mszy św. 
W sam dzień uroczystości, Eucharystia w naszej świątyni celebrowana będzie o godz. 9:00 i 
11:00, a o godz. 13:00 w kaplicy nowego cmentarza przy ul. Sudeckiej.  

5. We wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – 2 listopada – Eucharystia w naszej świątyni 
celebrowana będzie o godz. 9:00 i 12:00. Natomiast o godz. 18:00 – sprawowana będzie Msza 
św. w kaplicy nowego cmentarza przy ul. Sudeckiej. Po zakończonej Eucharystii wyruszymy w 
procesji po cmentarzu modląc się w intencji naszych zmarłych (proszę zabrać ze sobą latarki, 
znicze czy świece).  

6. Warto pamiętać, że wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, mogą 
uzyskać i ofiarować za nich odpust zupełny w dniach od 1 do 8 listopada. Warunkiem uzyska-
nia tego odpustu jest nawiedzenie kościoła albo kaplicy, odmówienie Ojcze nasz i Wierzę w Bo-
ga oraz wypełnienie innych warunków, takich jak: przystąpienie do sakramentu pojednania (stan 
łaski uświęcającej), przyjęcie Komunii św. i modlitwa w intencji Papieża. 

7. W najbliższych dniach Policja prosi o zachowanie szczególnej ostrożności przy i na terenie 
cmentarzy, dotyczy to zarówno pieszych, jak i kierowców, jak również wszystkich porządkują-
cych groby swoich bliskich.  

8. Przypominam, że zgodnie z decyzją Rady Parafialnej w listopadzie nie zmienia się godzina 
sprawowania Mszy św. w dni powszednie. Pozostaje zatem godz. 18:00.  

9. 3 listopada przypada I piątek m-ca. Po godz. 10:30 ks. proboszcz odwiedzi z posługą sakramen-
talną naszych chorych. Od godz. 17:00 do 18:00 adoracja Najświętszego Sakramentu, a w tym 
czasie okazja do skorzystania z sakramentu pokuty. O godz. 18:00 Koronka do Bożego Miło-
sierdzia połączona z modlitwą wypominkową, a następnie Eucharystia celebrowana w intencji 
zmarłych polecanych w Wypominkach.  

10. 4 listopada przypada I sobota m-ca. Dodatkowa Msza św. sprawowana będzie o godz. 9:00. Za-
praszam do udziału w niej szczególnie osoby należące do Wspólnoty Żywego Różańca.  

11. Pod chórem wyłożone są kartki do modlitwy wypominkowej. Wpisując imiona zmarłych, zazna-
czamy ulicę rodziny proszącej o modlitwę. Ułatwi to wyznaczenie dnia, w którym będziemy 
wspólnie polecać Bożemu miłosierdziu naszych zmarłych.  

12. Najbliższy kurs przedmałżeński rozpoczyna się w sobotę 4 listopada (godz. 19:00) w parafii  
przy ul. PCK 23 w Cieplicach.  

13. W imieniu Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego zapraszam  
na V Karkonoski Bal Niepodległości. Zabawa odbędzie się w sobotę 18 XI (od godz. 19)  
w Zajeździe „Pod Skarpą” w Mysłakowicach. Koszt udziału od pary 300 zł, osoba indywidual-
na: 170 zł. Bal o charakterze charytatywnym wesprze doposażanie sali komputerowej  
dla Liceum Akademickiego. Zapisy u ks. Proboszcza lub w sekretariacie Szkoły przy ul. PCK 23 
(tel.: 519-575-989; szkola@pankracy.edu.pl).  
 



14. Istnieje możliwość wspólnego wyjazdu do Opery Wrocławskiej na przedstawienie pt.: „Travia-
ta” (sobota 17.02.2018 r.; godz. 19:00). Koszt biletu wraz z przejazdem autokarem 105 zł.  

15. Zachęcamy do skorzystania z nowych numerów tygodników katolickich. 
 
 

 ks. dr Mariusz Majewski  
         proboszcz 

 

 
 

Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze 
Intencje mszalne: 29 X – 5 XI 2017 r.  

 

 
Niedziela: 29 X – XXX Niedziela Zwykła 

Godz. 9:00   -   W intencji śp. Mariana Miazka (27. Msza św. gregoriańska) 
Godz. 11:00  -  O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Stelli  
Godz. 12:30   -   W intencji zmarłych z rodziny Łosiów  
 
Poniedziałek: 30 X 
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Mariana Miazka (28. Msza św. gregoriańska) 
 
Wtorek: 31 X  
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Mariana Miazka (29. Msza św. gregoriańska) 
    
Środa: 1 XI – uroczystość Wszystkich Świętych  
Godz. 9:00   -   W intencji śp. Mariana Miazka (30. Msza św. gregoriańska) 
Godz. 11:00  -  W intencji śp. Adama i zmarłych z rodziny Kownackich  
Godz. 13:00   -   W intencji Parafii  
 
Czwartek: 2 XI – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych   
Godz. 9:00 - W intencji śp. Tadeusza  
Godz. 12:00   -   W intencji śp. Zofii Kwiatkowskiej i śp. Dariusza Siwieckiego  
Godz. 18:00   -   W intencji zmarłych z rodziny Majewskich, Torończaków,  
    Tarasewiczów i Kowczów  
 
Piątek: 3 XI 
Godz. 18:00   -   W intencji zmarłych polecanych w modlitwie wypominkowej  
 
Sobota: 4 XI  
Godz. 9:00 - W intencji Parafii  
Godz. 18:00   -   W intencji zmarłych polecanych w modlitwie wypominkowej  
 
Niedziela: 5 XI – XXXI Niedziela Zwykła 

Godz. 9:00   -   W intencji zmarłych: Bronisława, Stefanii, Bazylego, Marii, Aleksandra,  
    Wiktora, Jadwigi, ks. Jerzego i jego rodziców  
Godz. 11:00  -  W intencji zmarłych z rodziny Grotnik; Maria, Eugeniusz, Lucjan  
    i pozostałych z rodziny  
Godz. 12:30   -   W intencji śp. Heleny, Stefana, Zbigniewa, Pawła, Jana, ks. Jerzego  


