
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 
III Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

5 maja 2019 roku 
  

1. Biuro parafialne w tym tygodniu będzie nieczynne.  
2. W ubiegłą niedzielę na tacę inwestycyjną złożone zostały środki w wysokości: 1.351,75 zł,  

a na rzecz Caritas: 792,31 zł i 2 euro. Bóg zapłać!  
3. Parafia organizuje wyjazd na kolonie letnie Caritasu (22 VI - 5 VII Stegna k. Gdańska;  

OW Polar = 1.300 zł: dojazd w obie strony; 4 posiłki dziennie; ubezpieczenie; opłata klima-
tyczna).  

4. Dzieci przygotowujące się do I Komunii Świętej, mają swoje spotkanie w poniedziałek, 
czwartek i piątek o godz. 16:30.  

5. Program parafialnej pielgrzymki szlakiem sanktuariów Zakopanego i Podhala, znajdziemy 
w gablocie oraz na naszej parafialnej www. Koszt wynosi: 480 zł. Przy zapisie wpłacamy za-
liczkę 100 zł.  

6. W dni powszednie od poniedziałku do piątku, po Mszach św. wieczornych, modlimy się Li-
tanią Loretańską. Zachęcam do wspólnej modlitwy, powierzając nasze rodziny przemożne-
mu wstawiennictwu Matki Bożej.  

7. Już dzisiaj zapraszam na spotkanie Rady Parafialnej, które odbędzie się w czwartek 16 maja 
o godz. 19:00. W imieniu naszej Rady zwracam się z prośbą o pomoc w organizacji festynu 
parafialnego, który przeżyjemy w niedzielę 2 czerwca br. Potrzebujemy osób, które zaanga-
żują się w bezpośrednią pomoc np przy przewożeniu sprzętów, montażu i demontażu na-
miotów, prowadzeniu stoisk kiermaszowych. Poszukujemy także fantów na loterię oraz 
fundatorów nagród głównych. W zakrystii można odebrać prośbę o włączenie się w sponso-
ring festynu. Za każdą chęć pomocy i podjęte działania już dzisiaj dziękuję.  

8. Naszych Parafian, Przyjaciół i Gości zachęcamy do włączenia się w fundację „Drzewa życia”, 
które do naszej świątyni przygotowuje pani Ewa Jonas-Wojtowicz. Decyzją Rady Parafial-
nej, każdy ofiarodawca (rodzina, osoba indywidualna, instytucja), którzy na ten cel przeka-
żą wpłatę min. 1.000 zł, upamiętnieni zostaną na tablicy pamięci pośród "fundatorów głów-
nych". Na naszej www zamieszczonych zostało kilka zdjęć z wcześniejszego i aktualnego 
etapu prac. Pośród nich dostrzec można kilka detali (fauny i flory), które oprócz tekstów 
nawiązujących do krzyża, jako drzewa życia, będziemy mogli podziwiać w nowej rzeźbie. 
Dokonując wpłat w tytule przelewu wpisujemy: „Darowizna na cele kultu - Drzewo życia”. 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze (Santander Bank Polska: 46 1090 1926 
0000 0001 3184 1706). 

9. Zachęcam do skorzystania z nowych numerów tygodników katolickich.  

 
 ks. dr Mariusz Majewski  

         proboszcz  



Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze 
Intencje mszalne: 5 – 12 V 2019 r.  

Niedziela: 5 V – III Niedziela Wielkanocna 
Godz. 9:00   -   W intencji śp. Kazimierza Kanigowskiego (10. rocz. śmierci);  
    śp. Ireny Krasowskiej (7. rocz. śmierci);  
    śp. Wiesława Kanigowskiego (2. rocz. śmierci) 
Godz. 11:00  -  W intencji Filipa oraz Jakuba Niewiadomskich z okazji imienin  
Godz. 12:30   -   W intencji śp. Feliksa i Ryszardy oraz śp. Cecylii    

Poniedziałek: 6 V 
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Zbigniewa Nocula od uczestników pogrzebu  

Wtorek: 7 V 
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Zbigniewa Nocula  
    od siostrzenicy Agnieszki Steczek z mężem  

Środa: 8 V - uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika 
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Janiny Kołackiej w 10. rocznicę śmierci  

Czwartek: 9 V 
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Zbigniewa Nocula od siostrzenicy Anny Polak  

Piątek: 10 V   
Godz. 18:00    -   W intencji śp. Zbigniewa Nocula od siostrzenicy Doroty Polak  

Sobota: 11 IV 
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Zbigniewa Nocula od siostrzeńca Stanisława Polaka  

Niedziela: 12 V – IV Niedziela Wielkanocna 
Godz. 9:00   -   W intencji śp. Zbigniewa Nocula od siostrzeńca Tomasza Polaka  
Godz. 11:00  -  W intencji zmarłych z rodziny Komorowskich: Marii, Zofii, Ireny,  
    Olgi, Aleksandry  
Godz. 12:30   -   W intencji śp. Gabrieli i Zdzisława Hartwig  
    oraz zmarłych z rodziny Krysteckich 


