
     

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 
 

III Niedziela Wielkanocna – Niedziela Biblijna  
15 kwietnia 2018 roku 

 
1. Biuro parafialne w tym tygodniu czynne będzie w środę i w piątek (godz.: 16:00-16:45).  
2. Informuję, że w ostatnią niedzielę na Caritas zebranych zostało 516,01 zł. Bóg zapłać!  
3. Spotkanie dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej z klasy III SP, odbędzie się 

w czwartek 19 IV o godz. 17:00. 
4. Spotkanie Rady Parafialnej odbędzie się we wtorek 17 IV o godz. 19:00. Wszystkich, którzy 

zechcą włączyć się w pozyskiwanie fantów na loterię w dniu festynu, prosimy o pomoc  
w ich pozyskiwaniu. W zakrystii są przygotowanie pisma z ofertą sponsoringu skierowaną 
do instytucji, firm i osób prywatnych z propozycją włączenia się w organizację festynu,  
pn.: „Dni Czarnego”.  

5. Najbliższy cykl spotkań dla rodziców przed chrztem dziecka, rozpoczniemy w środę 18 IV  
o godz. 19:00 w domu parafialnym. Katechezy te przeznaczone są dla rodziców, którzy 
pragną ochrzcić swoje dziecko do końca września br. Następny cykl dopiero we wrześniu.  

6. Rodziców dzieci z kl. II SP proszę o zapoznanie się z informacjami nt przygotowania  
do I Komunii Świętej w roku 2019. Zgodnie z podanymi wytycznymi na parafialnej stronie 
internetowej (zob.: www.parafiaczarne.pl  Parafia  Sakramenty  Eucharystia  
 „2019 Deklaracja Rodziców”), dziecko należy zgłosić do końca kwietnia br. Pierwsze 
spotkanie organizacyjne dla rodziców i dzieci, odbędzie się w niedzielę 20 maja br.  

7. Wolne intencje mszalne w tym tygodniu są w środę, czwartek, piątek i sobotę.  
8. Na stronie internetowej w Aktualnościach, możemy znaleźć program naszej dorocznej piel-

grzymki parafialnej po sanktuariach Polski wschodnio-północnej (24-27 maja br.). Koszt: 
480 zł. Zapisy trwają!  

9. Dzień dzisiejszy rozpoczyna w naszym kraju „Tydzień Biblijny”. Niedziela jest także „Dru-
gim Narodowym Dniem Czytania Pisma Świętego”. Przy wyjściu z kościoła weźmy ze sobą 
karteczkę z siglami biblijnymi. Odnajdźmy w domu wskazany fragment Pisma Świętego, 
otrzymując tym samym biblijną wskazówkę na cały rok. List do Rzymian, którego fragmen-
ty odnajdziemy na kartkach, nazywany jest Pawłową ewangelią wolności w Duchu Świę-
tym. „Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego” przeżywany w 100-lecie odzyskania nie-
podległości przez Polskę, patronatem honorowym objęli Przewodniczący KEP oraz Prezes 
Rady Ministrów.   

10. Wszystkim, którzy włączają się w fundację tryptyku pn.: „Droga do Emaus”, wyrażam słowa 
podziękowania. Nazwiska osób, rodzin czy instytucji fundatorów powstającego dzieła, 
umieszczone zostaną na wewnętrznej stronie obrazu – na wieczną rzeczy pamiątkę. Za każ-
dy dar w imieniu Rady Parafialnej serdecznie dziękuję. Ofiary złożone na tacę w dniu dzi-
siejszym, przeznaczone są właśnie ten cel.  

11. Zachęcam do skorzystania z nowych numerów tygodników katolickich.  

 

 

 ks. dr Mariusz Majewski  
         proboszcz 

 
 
 
 
 
 

http://www.parafiaczarne.pl/


 

Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze 
Intencje mszalne: 15 – 22 IV 2018 r.  

 

Niedziela: 15 IV – III Niedziela Wielkanocna  
Godz. 9:00   -   W intencji śp. Anny i Piotra Zielińskich  

    oraz śp. Jana Dąbka w kolejną rocznicę śmierci  

Godz. 11:00  -  W intencji śp. Teresy Stasienko w kolejną rocznicę śmierci  

    i zmarłych z rodziny  

Godz. 12:30   -   W intencji ……… (rezerwacja ???)  

 

Poniedziałek: 16 IV  
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Marii Czarneckiej w 30 dzień od pogrzebu,  

    od uczestników pogrzebu  

 

Wtorek: 17 IV  

Godz. 18:00   -   W intencji Taty pani Małgorzaty z Wiednia, o łaskę zdrowia po operacji  

 
Środa: 18 IV 
Godz. 18:00   -   Intencja wolna  

 
Czwartek: 19 IV 
Godz. 18:00   -   Intencja wolna  

 
Piątek: 20 IV  
Godz. 18:00   -   Intencja wolna  

 
Sobota: 21 IV  
Godz. 18:00   -   Intencja wolna  

 
Niedziela: 22 IV – IV Niedziela Wielkanocna  
Godz. 9:00   -   W intencji Janiny Świderskiej z okazji kolejnej rocznicy urodzin  

    oraz w intencji Mirosława Gregorczyka z okazji kolejnej rocznicy urodzin  

Godz. 11:00  -  W intencji Ryszarda z okazji 60 rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo  

    i potrzebne łaski  

Godz. 12:30   -   W intencji śp. Wandy Staszewskiej i zmarłych z rodziny  

 


