
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 

III Niedziela Zwykła   
27 stycznia 2019 roku 

1. Biuro parafialne w tym tygodniu czynne będzie w piątek od godz. 16:00 do 16:45.  
2. Zapraszamy do udziału w nocnym czuwaniu na Jasnej Górze przed Obrazem Matki Bożej. 

Odbędzie się ono z 2 na 3 lutego br. Rozpocznie się Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00, po 
którym w kaplicy Matki Bożej zostają tylko uczestnicy czuwania. Przez całą noc będą pro-
wadzone: modlitwy przeplatane śpiewem, chwilą refleksji oraz modlitwą w ciszy. O północy 
sprawowania będzie Msza św. W czasie tej nocy będzie również okazja do spowiedzi św. 
Czuwanie zakończy się około godz. 4:30. Koszt wyjazdu: 100 zł. Zapisy przyjmuje oraz bliż-
szych informacji udziela ks. Mateusz Olszewski z Zabobrza (tel. 697-692-256). 

3. Przypominam, że kurs przedmałżeński dla narzeczonych, rozpoczyna się w najbliższą sobo-
tę, tj. 2 lutego w Parafii pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty na Zabobrzu III (rozpoczęcie 
Mszą św. o godz. 18:00).  

4. Parafia przy Morcinka organizuje doroczny charytatywny bal karnawałowy w sobotę 16 lu-
tego 2019 r. Koszt: 150 zł/os. Szczegóły w kancelarii i zakrystii u naszych sąsiadów.  

5. Wolne intencje mszalne są w środę i czwartek.  
6. Od poniedziałku do środy w Katolickim Liceum Akademickim prowadzone będą zajęcia dla 

uczniów klas VIII SP - „Z nauką na wesoło”. Mają one pomóc w przygotowaniu do egzaminu 
ośmioklasisty. Zajęcia są nieodpłatne i trwają w godz. 10:00-13:00.  

7. W czwartek 31 I przypada 10. rocznica święceń biskupich bpa Marka Mendyka. Jubilata po-
lecam pamięci modlitewnej. Na naszej stronie www przy ogłoszeniach, znajdziemy zapro-
szenie wystosowane przez Biskupa Legnickiego.  

8. W tym samym miejscu możemy znaleźć Komunikat Krajowej Izby Kominiarskiej nt bezpie-
czeństwa korzystania z urządzeń grzewczych oraz akcji pn.: „Czujka na straży twojego bez-
pieczeństwa”. Zachęcam do lektury.  

9. Zachęcamy do nabywania tygodników katolickich. Temat główny dzisiejszych numerów to 
spotkanie młodych w Panamie. W „Gościu Niedzielnym” znajdziemy dodatek tzn. film pt.: 
„Bóg nie umarł 2” (cena 5 zł). Jest już lutowy nr miesięcznika „Mały Gość Niedzielny”.  

10.W XXXIV ŚDM z naszej Parafii uczestniczy Filip Niewiadomski wraz ze swoim opiekunem 
tatą Markiem. Relację z ich uczestnictwa w ŚDM możemy obserwować na parafialnym pro-
filu FB oraz na naszej stronie www. Osoby, które zechciałyby wesprzeć finansowo ich wy-
prawę, mogą dokonywać wpłat na rachunek bankowy Parafii z dopiskiem „Panama”.  

11. Najbliższy piątek 1 lutego jest 1. piątkiem miesiąca. Po godz. 10:30 będę odwiedzał osoby 
starsze i chore z posługą sakramentalną. Od godz. 17:00 adoracja Najświętszego Sakramen-
tu i okazja do spowiedzi do godz. 17:50. Następnie modlitwa „Litanią do Serca Pana Jezusa” 
i wieczorna Eucharystia.  

12. W sobotę 2 lutego dzieci i młodzież z naszej parafii wyruszają na wyjazd feryjny do Zakopa-
nego-Kościeliska. Zbiórka na parkingu przy kościele, odjazd o godz. 7:45.   



13. Drugiego lutego przeżywamy Święto Ofiarowania Pańskiego. Dodatkowa i jedyna Msza św. 
połączona z obrzędem błogosławieństwa świec celebrowana będzie o godz. 9:00 (przed li-
turgią będzie można zaopatrzyć się w świece; ofiary składane na tacę w dniu przeznaczone 
są na zakony kontemplacyjne). Po zakończeniu celebracji zmiana tajemnic Żywego Różań-
ca. Wieczorem, jak co tydzień, Msza św. z niedzieli, a wcześniej okazja do skorzystania ze 
spowiedzi św. od godz. 17:00 i adoracja Najświętszego Sakramentu. W tym też dniu, po po-
rannej Mszy św. (od ok. godz. 9:45), zajmiemy się demontażem dekoracji bożonarodzenio-
wych. Proszę o pomoc w tej kwestii, licząc na wiele rąk do pracy. Za co z góry dziękuję.  

 ks. dr Mariusz Majewski  
         proboszcz  

Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze 
Intencje mszalne: 27 I – 3 II 2019 r.  

Niedziela: 27 I – III Niedziela Zwykła   
Godz. 9:00   -   W intencji śp. Franciszka Kubielskiego od uczestników pogrzebu  
Godz. 11:00  -  W intencji śp. Grażyny Duszy od kuzyna Adama z żoną z Naprawy  
Godz. 12:30   -   W intencji śp. Mariana Cymbaluka, Ireneusza Koźlika i zmarłych z rodziny 

Poniedziałek: 28 I  
Godz. 18:00   -   W intencji Parafii 

Wtorek: 29 I 
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Janiny Iwańskiej - od uczestników pogrzebu  

Środa: 30 I  
Godz. 18:00  -  Intencja wolna 

Czwartek: 31 I 
Godz. 18:00   -   Intencja wolna 

Piątek: 1 II  
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Franciszka o Boże Miłosierdzie w 20. rocz. śmierci 

Sobota: 2 II - Święto Ofiarowania Pańskiego  
Godz. 9:00   -   W intencji Wspólnoty Żywego Różańca  
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Tomasza Jaworskiego w 4 rocz. śmierci  
    oraz zmarłą żonę Józefę od siostry Krystyny  

Niedziela: 3 II – IV Niedziela Zwykła   
Godz. 9:00   -   W intencji śp. Tadeusza Nowocienia  
Godz. 11:00  -  W intencji śp. Jerzego, Andrzeja, Lucyny Szadejko  
Godz. 12:30   -   W intencji Oliwiera z okazji 1. rocznicy urodzin 


