
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 
II Niedziela Wielkiego Postu  

17 marca 2019 roku 
1. Biuro parafialne w tym tygodniu czynne będzie tylko w piątek od godz. 16:00 do 16:45.  
2. Dzisiaj po południu sprawowane będzie nabożeństwo Gorzkich Żali (godz. 17:00).  
3. We wtorek przypada uroczystość św. Józefa - Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Msza  
św. Celebrowana będzie o godz. 18:00.  

4. W piątek o godz. 18:00 odprawiamy nabożeństwo Drogi krzyżowej. Po jego zakończeniu ce-
lebrowana będzie Eucharystia.  

5. Na stoliku pod chórem wyłożona została księga trzeźwości. Możemy w niej wpisywać nasze 
wielkopostne postanowienia abstynenckie.  

6. Katolickie Liceum Akademickie zaprasza na dzień otwarty. W piątek 22 marca od godz. 10 
do 14, w siedzibie szkoły przy ul. M. Kopernika 1, przygotowanych zostało wiele ciekawych 
zajęć dla uczniów kl. III z gimnazjum oraz uczniów kl. VIII ze SP. Spotkanie informacyjne 
dla rodziców i kandydatów, odbędzie się również w piątek (22 III) o godz. 19:00. W roku 
szkolnym 2019/20 planowane jest otwarcie klasy I liceum trzyletniego po gimnazjum oraz 
liceum czteroletniego po szkole podstawowej, z rozszerzeniem i z profilem matematyczno-
fizyczno-informatycznym z dodatkowym j. obcym. Szkoła nie prowadzi naboru elektronicz-
nego. Zapewnia uczniom indywidualne podejście, pomoc we wszechstronnym rozwoju, a 
wszystko w oparciu o bardzo konkretny system wartości. Więcej szczegółów na plakacie.  

7. Pomoc w rozliczeniu PIT. za rok 2018, możemy otrzymać w biurze parafialnym w soboty od 
godz. 10:00 do 11:00. Z tyłu kościoła znajdziemy ulotki z informacją, jak przekazać 1 % na 
rzecz naszej Parafii za pośrednictwem Caritas Diecezji Legnickiej lub dla szkoły katolickiej 
w Jeleniej Górze. Na ulotce znajduje się także informacja nt możliwości przekazywania da-
rowizn na rzecz fundacji nowych dzieł sztuki do naszej świątyni.  

8. W przyszłą niedzielę po Mszach św., darem serca będziemy mogli wesprzeć misje w Afryce.  
9. Za tydzień będą do odbioru, wcześniej już zamówione i opłacone bilety na „Cyganerię” w 

Operze Wrocławskiej (30.03.2019 r.).  
10.Ksiądz Proboszcz informuje, że najbliższe spotkanie Rady Parafialnej, odbędzie się we wto-

rek 26 III. Dzień wcześniej w poniedziałek 25 III, odbędzie się spotkanie formacyjne dla ro-
dziców dzieci przygotowujących się do I Spowiedzi i I Komunii. Na to spotkanie zaproszeni 
są także rodzice kandydatów do bierzmowania. Szczegóły w ogłoszeniach za tydzień.  

11. Zachęcam do nabywania nowych tygodników katolickich.  

 ks. dr Mariusz Majewski  
         proboszcz  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się:  
RUDY Damian Krzysztof, stanu wolnego z parafii tutejszej oraz KUMACZEK Patrycja, stanu wolnego  
z parafii Sosnówka (Staniszów) – zapowiedź II.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 



Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze 
Intencje mszalne: 17 – 24 III 2019 r.  

Niedziela: 17 III – II Niedziela Wielkiego Postu 
Godz. 9:00   -   W intencji śp. Mariana Cedzidło (17. Msza św. gregoriańska) 
Godz. 11:00  -  W intencji śp. Genowefy i Jana Kalisza     
Godz. 12:30   -   W intencji śp. Felicji i Leszka Zielińskich 

Poniedziałek: 18 III 
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Mariana Cedzidło (18. Msza św. gregoriańska) 

Wtorek: 19 III – uroczystość św. Jóżefa Oblubieńca Najświetszej Maryi Panny  
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Mariana Cedzidło (19. Msza św. gregoriańska) 

Środa: 20 II  
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Mariana Cedzidło (20. Msza św. gregoriańska) 

Czwartek: 21 III 
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Mariana Cedzidło (21. Msza św. gregoriańska) 

Piątek: 22 III  
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Mariana Cedzidło (22. Msza św. gregoriańska) 

Sobota: 23 III 
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Mariana Cedzidło (23. Msza św. gregoriańska) 

Niedziela: 24 III – III Niedziela Wielkiego Postu 
Godz. 9:00   -   W intencji śp. Mariana Cedzidło (24. Msza św. gregoriańska) 
Godz. 11:00  -  W intencji śp. Heleny  
Godz. 12:30   -   W intencji ks. Bogdana Żygadły z okazji imienin o wszelkie łaski Ducha  
    Świętego i opiekę Matki Bożej


