
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 
V Niedziela Wielkiego Postu  

7 kwietnia 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. Ze względu na kontynuację prac budowlanych w zakrystii i w prezbiterium, Msza św. w po-

niedziałek, wtorek i środę (godz. 18:00), celebrowana będzie w sali kominkowej domu para-
fialnego.  

4. Spotkanie dzieci przygotowujących się I Komunii Świętej oraz rodziców ks. Proboszcz za-
prasza na spotkanie w najbliższy wtorek o godz. 18:30 w sali kominkowej domu parafialne-
go.  

5. W czwartek (11 IV) okazja do spowiedzi w naszej parafii. O godz. 9:00 oraz 19:00 sprawo-
wane będzie nabożeństwo pokutne, a po nim spowiedź sakramentalna. We wtorek okazja 
do spowiedzi w parafii Jeżów Sudecki oraz w Cieplicach u Ojców Pijarów. W środę okazja 
do spowiedzi w Bazylice.  

6. W piątek o godz. 18:00 nabożeństwo Drogi krzyżowej. Po jego zakończeniu celebrowana 
będzie Eucharystia. Po liturgii spotkanie formacyjne dla całej służby liturgicznej.  

7. Za tydzień rozpoczyna się Wielki Tydzień. Na Mszach św. odbędzie się błogosławieństwo 
palm (także w sobotę o godz. 18:00). Uroczysta forma błogosławieństwa oraz procesja z 
palmami, rozpocznie się o godz. 11:00 przy budynku dawnej piekarni (Czarnoleska 5). Tego 
dnia, przeżywając Niedzielę Męki Pańskiej, przeżyjemy też Drogę krzyżową ulicami naszego 
osiedla. Rozpoczęcie przy krzyżu u styku ul. Czarnoleskiej z Kalinową o godz. 17:00.  

8. W Niedzielę Palmową odbędzie się Wielkopostny koncert ekumeniczny, pt.: „Pasja według 
św. Mateusza”. Koncert pod patronatem pani minister Marzeny Machałek, będzie miał 
miejsce w jeleniogórskiej Bazylice o godz. 19:15 (wstęp wolny).  

9. Pomoc w rozliczeniu PIT. możemy otrzymać jeszcze w dwie soboty kwietnia, tj.: 13 i 27 (w 
biurze parafialnym od godz. 10:00 do 11:00).  

10.W zakrystii można nabywać świece Caritas, na stół wielkanocny (duże w cenie 12 zł; małe 
paschaliki po 6 zł).  

11. Parafia z Cieplic organizuje pielgrzymkę do Fatimy. Szczegóły znajdziemy na naszej para-
fialnej stronie www.  

12. Zachęcam do nabywania nowych tygodników katolickich. W „Gościu Niedzielnym” jako do-
datek znajdziemy film o św. Ignacym Loyoli.   

 ks. dr Mariusz Majewski  
         proboszcz  



Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze 
Intencje mszalne: 7 – 14 IV 2019 r.  

Niedziela: 7 IV – V Niedziela Wielkiego Postu 
Godz. 9:00   -   W intencji śp. Marii Samerdak - od uczestników pogrzebu  
Godz. 11:00  -  W intencji Marii Grotnik z okazji imienin o Boże błogosławieństwo  
    i łaskę zdrowia  
Godz. 12:30   -   W intencji Jadwigi i Jerzego Kołodziejskich w kolejną rocznicę  
    zawarcia sakramentu małżeństwa 

Poniedziałek: 8 IV 
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Zdzisława Dobrowolskiego od Marty Dąbrowskiej  

Wtorek: 9 IV 
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Zdzisława Dobrowolskiego od uczestników pogrzebu  

Środa: 10 IV 
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Zdzisława Dobrowolskiego od Marii Głaz z rodziną  

Czwartek: 11 IV 
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Zdzisława Dobrowolskiego od Marii Niemczyk z rodziną  

Piątek: 12 IV  
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Zdzisława Dobrowolskiego od Stanisława Wdowiaka  
    z rodziną  

Sobota: 13 IV 
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Zbigniewa Nocula od bratanicy Ewy z rodziną  

Niedziela: 14 IV – VI Niedziela Wielkiego Postu - Palmowa, czyli Męki Pańskiej  
Godz. 9:00   -   W intencji śp. Michała Pajączka (15 rocz. śmierci) oraz zmarłych z rodziny   
Godz. 11:00  -  W intencji śp. Wiesławy Pańszczyk, Stefanii Poniatowskiej,  
    Edwarda Szczerby  
Godz. 12:30   -   W intencji śp. Teresy Stasienko w kolejną rocz. śmierci  
    oraz zmarłych z rodziny


