
 
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Parafia pw. św. Judy Tadeusza 
w Jeleniej Górze 

 
 

XXVII Niedziela Zwykła  
7 października 2018 roku 

 
1. Biuro	parafialne	w	tym	tygodniu	czynne	będzie	w	środę	i	w	piątek	od	godz.	16:00	do	16:45.		
2. Trwamy	 na	 modlitwie	 różańcowej.	 W	 dni	 powszednie,	 łącznie	 z	 sobotą	 różaniec	 odma-

wiamy	o	godz.	17:30.	We	wtorki	 i	w	czwartki	uczestniczą	w	modlitwie	rodzice	z	dziećmi	
przygotowującymi	się	do	I	Komunii	Świętej.		

3. W	piątek	po	wieczornej	Mszy	św.,	spotkanie	formacyjne	dla	lektorów	i	ministrantów.		
4. Wolne	intencje	mszalne	w	tym	tygodniu	są	w	pon.,	wt.,	śr.,	czw.,	pt.	i	w	sob.		
5. W	przyszłą	niedzielę	przeżywać	będziemy	XVIII	Dzień	Papieski.	Tak	jak	w	latach	ubiegłych	

po	Mszach	św.	darem	serca	będziemy	mogli	wesprzeć	Fundację	Dzieła	Nowego	Tysiąclecia.	
Ponadto	 przy	 naszym	 kościele	 uczniowie	 Zespołu	 Szkól	 Katolickich,	 będą	 rozprowadzać	
„Papieskie	 Kremówki”.	 Już	 dzisiaj	 zachęcamy	 do	wspierania	 dobrej	 edukacji	 naszej	mło-
dzieży.		

6. Od	października	w	stolicy	Karkonoszy	swoją	działalność	będzie	kontynuował	Uniwersytet	
Trzeciego	Wieku	Diecezji	Legnickiej.	Zajęcia	odbywają	się	w	drugą	i	czwartą	sobotę	miesią-
ca	(godz.	9:00-13:30)	w	salach	Zespołu	Szkół	Katolickich	u	św.	Pankracego	(ul.	Kopernika	
1).	 Zapraszamy	 wszystkich	 zainteresowanych	 pogłębieniem	 wiedzy	 z	 zakresu	 filozofii		
i	różnych	zagadnień	teologicznych.	Rozpoczęcie	zajęć	w	sobotę	13	października	Mszą	św.		
o	godz.	9:00	w	Bazylice	Świętych	Erazma	i	Pankracego.	Szczegóły	znajdziemy	w	Aktualno-
ściach	na	naszej	parafialnej	stronie	internetowej.		

7. Zachęcamy	 do	 skorzystania	 z	 nowych	 numerów	 tygodników	 katolickich.	 W	 „Gościu		
Niedzielnym”	 jest	 dodatek,	 film	 pt.:	 „Sprawa	 Chrystusa.	 Najważniejsze	 śledztwo	 dzienni-
karskie	w	dziejach”.	 Jest	 to	prawdziwa	historia	dziennikarza,	 laureata	Nagrody	Pulitzera,	
który	postanawia	zmierzyć	się	z	tajemnicą	chrześcijaństwa.		

8. Na	stoliku	pod	chórem	wyłożone	są	kartki	na	modlitwę	wypominkową.	Starajmy	się	je	wy-
pełniać	 czytelnie,	 zaznaczając	 ulicę	 lub	 dzień,	 w	 którym	 włączymy	 naszych	 zmarłych		
do	wspólnej	modlitwy.		

9. W	 ubiegły	 wtorek	 odbyło	 się	 spotkanie	 Rady	 Parafialnej.	 Pośród	 tematów	 poruszonych		
w	dyskusji	ustalony	został	porządek	Mszy	św.	w	naszym	kościele	oraz	w	kaplicy	nowego	
cmentarza,	 w	 dniach:	 1	 i	 2	 XI.	 Rozmawialiśmy	 o	 3.	 rocz.	 śmierci	 ks.	 Jerzego	 Gniatczyka;	
Msza	św.	celebrowana	będzie	19	X	o	godz.	18:00.	Po	jej	zakończeniu	chcielibyśmy	spotkać	
się	w	sali	kominkowej.	W	związku	z	tym	Rada	Parafialna	ma	prośbę	o	wsparcie	w	formie	
wypieków.	 Omówiliśmy	 również	 przebieg	 dnia	 odpustu	 parafialnego,	 przypadającego		
w	tym	roku	w	niedzielę	(28	X).	Członkowie	Rady	Parafialnej	zobowiązali	się,	że	przygotują	
poczęstunek	dla	gości	naszej	Parafii.	W	tej	kwestii	 też	 liczymy	na	pomoc	szerszego	grona	
naszych	parafian,	 także	dlatego,	że	są	to	dni	poprzedzające	uroczystość	Wszystkich	Świę-
tych	i	wiele	osób	już	wtedy	wyjeżdża	na	groby	bliskich	(każda	forma	pomocy,	czy	to	w	for-
mie	 przygotowanych	 potraw,	 czy	 pomocy	 w	 przygotowaniu	 pomieszczeń	 i	 podawaniu		
jest	 bardzo	mile	widziana).	 Osobami	 koordynującymi	 powyższe	 działania	 są	 panie:	 Laila	
Łoś	i	Jadwiga	Kownacka.	Ponadto	przypomniane	zostały	prace	związane	z	wymianą	okien	
oraz	konserwacją	zewnętrznej	boazerii	kościoła.	Zauważono	uporządkowanie	chóru,	z	któ-
rego	zniknęły	krzesła	z	lat	‘70	i	’80	ub.	stulecia,	w	miejsce	których	dwa	tygodnie	temu	po-
jawiło	 się	20.	 nowych	krzeseł.	 Pośród	 tematów	dotyczących	naszego	osiedla,	 członkowie	
Rady	Parafialnej	z	zadowoleniem	przyjęli	 informację	przekazaną	przez	pana	 Jerzego	Łuż-
niaka	 o	 postawieniu	 na	 boisku	 przy	 ul.	 Nowej	 kontenerów-szatni,	 które	 będą	mogły	 być	
wykorzystane	przy	organizacji	festynu	parafialnego.	Podjęty	został	także	temat	aktualnego	
rozliczenia	 z	 naszym	 artystą.	 Ponadto	 zaprezentowane	 zostały	 zdjęcia,	 wykonanych	 już	



elementów	„Drzewa	Życia”,	tj.	form	rzeźbiarskich,	które	nałożone	zostaną	na	zieloną	struk-
turę	wokół	tabernakulum.	Rada	Parafialna	dziękuje	wszystkim,	którzy	w	tym	roku	już	zło-
żyli	ofiary	na	sprzątanie	kościoła	i	na	kwiaty.	Na	koniec	trzeciego	kwartału	uczyniły	to	143	
rodziny	 (w	parafii	mieszka	ok.	600,	a	po	kolędzie	przyjmuje	ok.	470;	 czyli	odpowiedzial-
ność	za	kościół	parafialny	bierze	tylko	1/3	mieszkańców	naszej	parafii).	Zaznaczono	także,	
że	tegoroczna	akcja	dożywiania	dzieci	w	jeleniogórskich	szkołach,	każdego	dnia	obejmuje	
582	uczniów.		
	
	

 
 ks. dr Mariusz Majewski  

         proboszcz  
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Parafia	pw.	św.	Judy	Tadeusza	w	Jeleniej	Górze	
Intencje	mszalne:	7	–	14	X	2018	r.		

	
Niedziela:	7	X	–	XXVII	Niedziela	Zwykła		
Godz.	9:00		 	-			 W	intencji	Wspólnoty	Żywego	Różańca		
Godz.	11:00		 -		 W	intencji	śp.	Eugeniusza	Szulhana	(3	rocz.	śmierci)		
	 	 	 oraz	śp.	Henryka	Dziedzica	(3	rocz.	śmierci)	
Godz.	12:30		 	-			 W	intencji	śp.	Jerzego	Stasienko	(kolejna	rocz.	śmierci)	
	
Poniedziałek:	8	X		
Godz.	18:00		 	-			 	Intencja	wolna	
	
Wtorek:	9	X		
Godz.	18:00		 	-			 	Intencja	wolna	
	
Środa:	10	X	
Godz.	18:00		 	-			 Intencja	wolna	
	
Czwartek:	11	X		
Godz.	18:00		 	-			 Intencja	wolna	
	
Piątek:	12	X		
Godz.	18:00		 	-			 	Intencja	wolna	
	
Sobota:	13	X		
Godz.	18:00		 	-			 	Intencja	wolna	
	
Niedziela:	14	X	–	XXVIII	Niedziela	Zwykła		
Godz.	9:00		 	-			 W	intencji	śp.	Marii,	Eugeniusza,	Lucjana	zmarłych	z	rodz.	Grotnik		
Godz.	11:00		 -		 W	intencji	śp.	Klaudiusza,	Bogusława,	Józefy,	Mieczysława	Kowalskiego		
		 	 	 i	zmarłych	z	rodziny	Świderskich		
Godz.	12:30		 	-			 W	intencji	śp.	Ferdynanda	Kukuły	w	22	rocz.	śmierci		
		 	 	 oraz	zmarłych	rodziców:	Joanny	i	Franciszka,	zmarłych	teściów:	Marii	i	Józefa		
	 	 	 i	zmarłych	z	rodzin	z	obu	stron		
	 	 	


