
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 
 VIII Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

Uroczystość Zesłania Ducha Świetego  
9 czerwca 2019 roku  

1. Biuro parafialne czynne będzie tylko w środę w godz. 16:00-16:45.  
2. W ubiegłą niedzielę, na Świątynię Opatrzności ofiarowano: 393,32 zł. Bóg zapłać!  
3. Dzisiaj tj. 9 VI ulicami Jeleniej Góry przejdzie już po raz siódmy Marsz dla Życia i Rodziny. 

Jego rozpoczęcie nastąpi po Eucharystii w Bazylice Świętych Erazma i Pankracego (Msza 
św. o godz. 13:15). Marsz zakończy się udziałem w festynie parafialnym w ogrodach parafii 
Matki Boskiej Królowej Polski i św. Franciszka z Asyżu. Będzie wiele atrakcji dla dużych i 
małych, młodszych i starszych! Zapraszamy do udziału całe rodziny! Zachęcam aby zamani-
festować nasze przywiązanie do życia rodzinnego i obrony godności każdego człowieka.  

4. W poniedziałek przeżywamy święto Najświętszej Maryi Panny - Matki Kościoła. Po wie-
czornej Mszy św. o godz. 19:00 spotkanie organizacyjne osób wyjeżdżających na pielgrzym-
kę szlakiem sanktuariów Zakopanego i Podhala. Wyjazd w czwartek (13 VI) o godz. 6:00 z 
parkingu przy kościele. Są jeszcze wolne miejsca. ZAPRASZAMY!  

5. W dni powszednie od poniedziałku do piątku, po Mszach św. wieczornych, modlimy się Li-
tanią do Serca Pana Jezusa.  

6. Wyrażam radość i wdzięczność wszystkim, którzy włączyli się w obchody rocznicy poświę-
cenia naszego kościoła. Święto miało swoje dwie odsłony. Obchód liturgiczny oraz festyn 
towarzyszący kolejnej rocznicy poświęcenia kościoła. Dziękuję za zaangażowanie we wtor-
kową liturgię oraz późniejsze spotkanie w ogrodzie domu parafialnego. Dziękuję też za wy-
razy życzliwości oraz życzeń skierowanych do mnie z okazji rocznicy święceń. Rodzinom 
młodzieży bierzmowanej dziękuję za ofiary przekazane na parafię na cele organizacyjne 
oraz za wypieki. Podsumowaniem całości wydarzeń, a szczególnie spraw związanych z fe-
stynem, zajmiemy się z Radą Parafialną na najbliższym spotkaniu, które odbędzie się we 
wtorek 11 czerwca o  godz. 19:00 w domu parafialnym. Wszystkim, którzy zaangażowali 
swoje siły i czas, wyrażam słowa serdecznego podziękowania.  

7. Są jeszcze wolne miejsca na wyjazd wakacyjny do Stegny (22 VI-5 VII). Koszt całościowy za 
14 dni to: 600 zł.  

8. Spotkanie dla dzieci rocznicowych (IV kl. SP), odbędzie się w środę 12 VI o godz. 17:15. 
Rocznicę I Komunii Świętej przeżyjemy w uroczystość Bożego Ciała (20 VI). W przeddzień, 
tj. w środę 19 VI, będzie okazja do spowiedzi od godz. 17:00.  

9. Za tydzień III niedziela miesiąca. Ofiary składane na tacę przeznaczone są na prace inwe-
stycyjne w naszym kościele. Jak widać w naszej świątyni wiele się dzieje. Za zrozumienie 
wyrażone w składanych na ten cel ofiarach, w imieniu Rady Parafialnej wyrażam słowa po-
dziękowania. Przypomnę też, że decyzją Rady każda osoba, rodzina, instytucja czy firma, 
którzy zechcą przekazać na ten cel ofiarę-darowiznę min. 1.000 zł, zostaną upamiętnieni na 
specjalnej tablicy, która zamieszczona zostanie na tyle „Drzewa życia”.  

10.Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Legnicy zachęca do rozpoczęcia nauki w studium 
organistowskim. Informacje szczegółowe znajdziemy na plakacie w gablocie.  

11. Zachęcam do skorzystania z nowych numerów tygodników katolickich. W „GN” dodatek, 
film z pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski (rok 1979).  

 ks. dr Mariusz Majewski  
         proboszcz  



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

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 
Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się:  
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 III.  

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

Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze 
Intencje mszalne: 9 – 16 VI 2019 r.  

Niedziela: 9 VI – VIII Niedziela Wielkanocna - Zesłanie Ducha Świętego  
Godz. 9:00   -   W intencji śp. Kazimierza (14. rocz. śmierci); śp. Michała (14. rocz. śmierci) 
    śp. Stefanii; śp. Mariana  
Godz. 11:00  -  W intencji śp. Józefa (11. rocz. śmierci) 
Godz. 13:00   -   Msza św. Dziękczynna w intencji Violetty i Adama Bartnickich  
    w kolejną rocznicę sakramentu małżeństwa  

Poniedziałek: 10 VI 
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Anny Labok od Wiesławy i Władysława z Tuchowa  

Wtorek: 11 VI 
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Anny Labok od Pawła i Urszuli Wojtanowskich  
    
Środa: 12 VI 
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Anny Labok od Agaty Wojtanowskiej z rodziną  

Czwartek: 13 VI 
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Anny Labok od Bartłomieja Wojtanowskiego z rodziną  

Piątek: 14 VI   
Godz. 18:00    -   W intencji o zdrowie i błogosławieństwo Boże w rodzinie Józefa i Agnieszki  
    oraz dary Ducha Świętego dla Dawida  

Sobota: 15 VI 
Godz. 18:00   -   W intencji Bogu wiadomej  

Niedziela: 16 VI – Uroczystość Trójcy Świętej 
Godz. 9:00   -   W intencji śp. Seweryny Mirowskiej i zmarłych z rodziny Mirowskich  
Godz. 11:00  -  W intencji śp. Anny Labok od Krzysztofa i Anny Labok z rodziną  
Godz. 13:00   -   W intencji śp. Wiesławy Lefek (6. rocz. śmierci)


