
OGŁOSZENIA	PARAFIALNE	
Parafia	pw.	św.	Judy	Tadeusza	

w	Jeleniej	Górze	
	

IX	Niedziela	Zwykła		
3	czerwca	2018	roku	

	
	

1. Biuro	parafialne	czynne	w	środę	i	w	piątek	godz.	16:00-16:45.		
2. Od	poniedziałku	do	piątku,	po	wieczornych	Mszach	św.,	modlimy	się	śpiewając	wezwania	

Litanii	 do	 Serca	 Pana	 Jezusa.	W	 soboty	 będzie	miało	 to	miejsce	 na	 zakończenie	 adoracji	
Najświętszego	Sakramentu	przed	wieczorną	Eucharystią.		

3. W	niedzielę	3	czerwca	przeżywamy	nasz	doroczny	festyn	pn.:	„Dni	Czarnego”.	Zapraszamy	
do	licznego	udziału	(program	na	plakatach).	Zgodnie	z	zapowiedzią	po	Mszach	św.	darem	
serca	możemy	wesprzeć	prace	prowadzone	w	Świątyni	Opatrzności	–	votum	narodu	pol-
skiego	za	Konstytucję	3	maja.		

4. 4	 czerwca	w	naszej	 parafii	 to	 dzień	 uroczystości	 rocznicy	 poświęcenia	 naszego	 kościoła,		
co	miało	miejsce	4	VI	2006	r.	O	godz.	18:00	celebrowana	będzie	uroczysta	Msza	św.	połą-
czona	 z	 udzieleniem	 sakramentu	 bierzmowania.	 Liturgii	 przewodniczyć	 będzie	 ks.	prałat	
Robert	Kristman	–	proboszcz	katedry	 legnickiej.	 Zapraszam	do	 licznego	udziału	we	Mszy	
św.,	aby	dziękować	dobremu	Bogu	za	dar	miejsca,	w	którym	możemy	sprawować	świętą	li-
turgię,	 czerpiąc	 od	Boga	 łaskę	 do	 uświęcenia	 naszego	 codziennego	 życia.	 Dziękować	 bę-
dziemy	za	ludzi,	którzy	przyczynili	się	do	wzniesienia	naszej	świątyni,	jak	również	za	tych,	
którzy	darem	serca	wspierają	prace	 związane	z	kontynuacją	programu	 ikonograficznego,	
tj.,	wystroju	naszego	kościoła.	Podczas	tej	uroczystej	liturgii,	poświęcone	zostanie	najnow-
sze	dzieło	Andrzeja	Boja	Wojtowicza,	zamówione	przez	naszą	Parafię	tj.	obraz-tryptyk	pn.:	
„Droga	do	Emaus”.	Przy	tej	okazji	dziękuję	wszystkim,	którzy	włączają	się	w	fundację	tryp-
tyku.	Tak	 jak	 informowałem	2	tygodnie	temu,	do	uzbierania	pełnej	kwoty	pozostało	nam		
ok.	18.000	zł.		

5. W	czwartek	na	zakończenie	zwyczajowej	„oktawy	Bożego	Ciała”,	po	Eucharystii	przejdzie-
my	w	procesji	eucharystycznej	wokół	naszego	kościoła.		

6. W	piątek	 przypada	 Uroczystość	 Najświętszego	 Serca	 Pana	 Jezusa.	W	 tym	 dniu	Msza	 św.	
sprawowana	będzie	 jako	podziękowanie	Panu	Bogu	za	dar	tegorocznej	pielgrzymki	para-
fialnej.	 Z	 racji	 uroczystości	 nie	 obowiązuje	 w	 tym	 dniu	 wstrzemięźliwość	 od	 pokarmów	
mięsnych.		

7. W	przyszłą	niedzielę	w	Jeleniej	Górze,	podobnie	jak	w	wielu	miastach	Polski,	odbędzie	się	
„Marsz	dla	Życia	i	Rodziny”.	Serdecznie	zapraszam	i	zachęcam	do	licznego	udziału	w	wyda-
rzeniu,	poprzez	które	w	radosny	 sposób	wyrażamy	nasze	poparcie	dla	 rozwoju	życia	 ro-
dzinnego	 w	 naszej	 ojczyźnie.	 Marsz	 jest	 inicjatywą	 społeczną.	 Rozpoczyna	 się	 o	 14:20		
na	 placu	 przed	 Bazyliką	 Świętych	 Erazma	 i	 Pankracego	 (wcześniej	 sprawowana	 będzie	
Msza	św.	o	godz.	13:15).	Zakończenie	Marszu	będzie	miało	miejsce	na	festynie	w	ogrodach	
naszej	sąsiedniej	parafii	przy	ul.	Morcinka.	ZAPRASZAMY!	

8. Wolne	intencje	mszalne	w	tym	tygodniu	są	we	wtorek	i	środę.			
9. Zachęcamy	do	skorzystania	z	nowych	numerów	tygodników	katolickich.		

	
	
	
	 ks.	dr	Mariusz	Majewski	 	

									proboszcz		
	
	
	
	



+	 +	 +	 +	 +	 +	 +	
	

ZAPOWIEDZI	PRZEDŚLUBNE	
Do	zawarcia	sakramentalnego	małżeństwa	przygotowują	się:		
DUNIN	Ignacy	Jan	z	parafii	tutejszej;	stanu	wolnego	oraz	UCHMAN	Monika	Barbara	z	para-
fii	pw.	św.	Michała	Archanioła	w	Czernicy;	stanu	wolnego	–	Zapowiedź	III.		
SMAGA	Maciej	 z	 parafii	 pw.	 św.	Wojciecha	w	 Jeleniej	 Górze;	 stanu	wolnego	 oraz	KALISZ		
Karolina	z	parafii	tutejszej;	stanu	wolnego	–	Zapowiedź	II.	
WRONA	 Adrian	 Henryk	 z	 parafii	 w	 Kowarach;	 stanu	 wolnego	 oraz	 Beata	 Agnieszka	
OBRZYŃSKA	z	parafii	pw.	Podwyższenia	Krzyża	Świętego	w	Jeleniej	Górze;	stanu	wolnego	
–	Zapowiedź	I.	
	

+	 +	 +	 +	 +	 +	 +	
	

Parafia	pw.	św.	Judy	Tadeusza	w	Jeleniej	Górze	
Intencje	mszalne:	3	–	10	VI	2018	r.		

	
Niedziela:	3	VI	–	IX	Niedziela	Zwykła		
Godz.	9:00		 	-			 W	intencji	śp.	Janiny	Jędrzejewskiej	od	uczestników	pogrzebu		
		 	 	 w	30.	dzień	po	śmierci		
Godz.	11:00		 -		 W	intencji	śp.	Anieli	i	Józefa	Prokop		
		 	 	 oraz	śp.	Stanisławy	i	Grzegorza	Chorążyczewskich		
Godz.	12:30		 	-			 W	intencji	śp.	Gabrieli	i	Zdzisława	Hartwig	i	zmarłych	z	rodziny	Krysteckich		
	
Poniedziałek:	4	VI		
Godz.	18:00		 	-			 W	intencji	Parafii.	W	intencji	budowniczych	i	dobrodziejów	naszego	kościoła.		
		 	 	 W	intencji	przyjmujących	sakrament	bierzmowania.	W	intencji	naszych		
		 	 	 artystów	Ewy	i	Andrzeja	Wojtowiczów.		
Wtorek:	5	VI		
Godz.	18:00		 	-			 	Intencja	wolna	
	
Środa:	6	VI	
Godz.	18:00		 	-			 	Intencja	wolna	
	
Czwartek:	7	VI		
Godz.	18:00		 -		 W	intencji	Dariusza	Baka	z	okazji	50.	urodzin		
	
Piątek:	8	VI	–	uroczystość	Najświętszego	Serca	Pana	Jezusa		
Godz.	18:00		 	-			 W	intencji	pielgrzymów	z	dziękczynieniem	za	tegoroczne	pielgrzymowanie		

	
Sobota:	9	VI		
Godz.	18:00		 	-			 W	intencji	Małgorzaty	Bak	z	okazji	imienin		
	
Niedziela:	10	VI	–	X	Niedziela	Zwykła		
Godz.	9:00		 	-			 W	intencji	śp.	Kazimierza,	Michała,	Jana,	Stefanii		
Godz.	11:00		 -		 W	intencji	o	dar	zdrowia	dla	córki		
Godz.	12:30		 	-			 W	intencji	Leny	Szumnej	z	okazji	Chrztu	św.		
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Podczas	festynu	przeprowadzona	zostanie	okresowa,	mobilna	zbiórka	odpadów	"problemowych"	
oraz	 akcja	 „Kwiaty	 za	 elektroodpady”.	 Mieszkańcy,	 którzy	 przyniosą	 zużyty	 sprzęt	 elektryczny		
i	elektroniczny	otrzymają	sadzonkę	lawendy.	Ilość	sadzonek	będzie	ograniczona.	
	
Akcja	prowadzona	jest	przez	Miejskie	Przedsiębiorstwo	Gospodarki	Komunalnej	sp.	z	o.	o.	W	trak-
cie	mobilnej	zbiórki	przyjmowane	są	następujące	frakcje	odpadów	komunalnych,	powstających	na	
terenie	Miasta	Jelenia	Góra	m.	in.:	
-	leki,	
-	farby,	tusze,	kleje,	żywice,	lepiszcze,	
-	opakowania	po	środkach	ochrony	roślin,	środki	ochrony	roślin,	
-	kwasy,	alkalia,	rozpuszczalniki,	
-	detergenty,	
-	oleje	silnikowe,	przekładniowe,	smarowe,	
-	baterie	i	akumulatory,	
-	zużyte	urządzenia	elektryczne	i	elektroniczne,	
-	urządzenia	zawierające	freony,	
-	lampy	fluorescencyjne,	
-	opady	zawierające	rtęć,	
-	oleje	i	tłuszcze	jadalne.	
	


