
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 

VI Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 
26 maja 2019 roku 

  
1. Biuro parafialne czynne będzie w piątek w godz. 16:00-16:45.  
2. W ubiegłą niedzielę na cele inwestycyjne taca wyniosła: 1.870 zł. Bóg zapłać! Dziękuję też za 

wpłaty indywidualne na wykonywane w naszym kościele prace remontowo-artystyczne.  
3. Są jeszcze wolne miejsca na parafialną pielgrzymkę szlakiem sanktuariów Zakopanego i 

Podhala. Jej program znajdziemy w gablocie oraz na naszej parafialnej www. Koszt wynosi: 
480 zł. Przy zapisie wpłacamy zaliczkę 100 zł.  

4. W dni powszednie od poniedziałku do piątku, po Mszach św. wieczornych, modlimy się Li-
tanią Loretańską. W piątek w święto Nawiedzenia Najśw. Maryi Panny zakończymy nabo-
żeństwa majowe.  

5. W czwartek odbędzie się kolejna katecheza dla rodziców przed chrztem dziecka. Spotkanie 
rozpoczyna się o godz. 19:00 w domu parafialnym.  

6. Parafia Matki Bożej Miłosierdzia z Cieplic, zaprasza dzisiaj na doroczne „Święto Matki”.  
7. W niedzielę (26 VI) odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie wyjazdu wakacyjnego 

na kolonię w Stegnach (22 VI-5 VII). Koszt całościowy za 14 dni to: 600 zł. Spotkanie po za-
kończeniu Mszy św. z godz. 11:00.  

8. Najbliższa sobota (1 VI), to pierwsza sobota miesiąca. Dodatkowa Msza św. celebrowana 
będzie o godz. 9:00, a po niej zmiana tajemnic Żywego Różańca.  

9. W ramach przygotowań do festynu organizowanego przez naszą Parafię i Miasto Jelenia 
Góra w przyszłą niedzielę 2 VI, zachęcam do udziału oraz zaproszenia naszych krewnych i 
znajomych. Program znajdziemy w gablocie i na naszej stronie www. Trwać będzie on w 
godz.: 12-18. Przygotowanych jest wiele atrakcji, między innymi tzw. dmuchańce dla dzieci, 
które będą bezpłatne.  

10.Przygotowując się do festynu w imieniu Rady Parafialnej zachęcam i proszę o wypieki na 
kiermasz ciast - osobą koordynującą jest pani Teresa Gregorczyk. Poszukujemy jaszcze fan-
tów na loterię, które można przynosić po Mszach św. do zakrystii lub do biura parafialnego. 
W dobrej organizacji festynu, potrzebujemy pomocy panów, którzy znajdą czas w sobotę i w 
niedzielę na przewiezienie, rozłożenie i złożenie sprzętu potrzebnego na boisku. Osobą ko-
ordynującą jest pan Marcin Janiec (rodzina Kołodziejskich).  

11. Zbiórka formacyjna dla całej Służby Liturgicznej odbędzie się w piątek o 19:00.  
12. W przyszłą niedzielę po Mszach św. darem serca będzie można wesprzeć budowę Świątyni 

Opatrzności.  
13. Zachęcam do skorzystania z nowych numerów tygodników katolickich.  

 ks. dr Mariusz Majewski  
         proboszcz  

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



ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 
Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się:  
BAŁKUN Michał Paweł, stanu wolnego z parafii tutejszej oraz GUTEK Marietta Marta, stanu wolnego  
z parafii tutejszej – zapowiedź II.  
KRYLA Michał Aleksander, stanu wolnego z parafii Matki Boskiej Królowej Polski i św. Franciszka z 
Asyżu oraz WIŚNIEWSKA Ewa Lubomiła, stanu wolnego z parafii tutejszej – zapowiedź I.  

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

Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze 
Intencje mszalne: 26 V  – 2 VI 2019 r.  

Niedziela: 26 V – VI Niedziela Wielkanocna 
Godz. 9:00   -   W intencji śp. Anieli i Józefa Prokop  
    oraz śp. Stanisławy i Grzegorza Chorążyczewskich  
Godz. 11:00  -  W intencji zmarłych z rodziny Lisiewicz  
Godz. 13:00   -   W intencji Wiktorii w 18 rocznicę urodzin  
    oraz w intencji wszystkich matek w rodzinie 

Poniedziałek: 27 V 
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Heleny Filipskiej 

Wtorek: 28 V 
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Heleny Filipskiej 

Środa: 29 V 
Godz. 18:00   -   W intencji Karola i Wiktora o Boże błogosławieństwo z okazji urodzin  

Czwartek: 30 V 
Godz. 18:00   -   W intencji Parafii  

Piątek: 31 V   
Godz. 18:00    -   W intencji śp. Wawrzyńca w 1. rocznicę śmierci  

Sobota: 1 VI 
Godz. 9:00   -   W intencji Wspólnoty Żywego Różańca i ich rodzin  
Godz. 18:00   -   W intencji łaski szybkiego powrotu do zdrowia dla Jadwigi  

Niedziela: 2 VI – VII Niedziela Wielkanocna - uroczystość Wniebowstąpienia  
Godz. 9:00   -   W intencji zmarłych: rodzeństwa - Władysławy i Jerzego;  
    siostry - Jadwigi Czyż; kuzyna - Leszka Szurlika;  
    Jerzego Modrzejewskiego i ks. Jerzego Gniatczyka 
Godz. 11:00  -  W intencji śp. Ewy Macrobert w miesiąc po śmierci  
Godz. 13:00   -   W intencji Niny z okazji roczka i jej rodziny 


