
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 

Uroczystość  
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa  

20 czerwca 2019 roku 
  

1. Biuro parafialne czynne będzie w piątek, w godz. 16:00-16:45.  
2. W uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (20 VI), zwaną popularnie Bożym Cia-
łem, celebrowane są Msze św. o godz. 9:00 i 11:00. Po drugiej Mszy z kościoła wyruszy pro-
cesja do czterech ołtarzy. W tym roku procesja przejdzie ulicami: Czarnoleską, Nową, Ja-
śminową i Czarnoleską - tak jak dwa lata temu.  

3. Na piątek 21 VI, Biskup Legnicki udzielił dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mię-
snych.  

4. W sobotę rano (22 VI) grupa dzieci i młodzieży wyjeżdża na kolonię do Stegny. Wyjazd z 
pod kościoła św. Wojciecha o godz. 6:00. Wszystkim dzieciom i młodzieży, nauczycielom i 
rodzicom, życzymy dobrego odpoczynku i wielu miłych wrażeń.  

5. Podsumowując tegoroczny festyn Rada Parafialna wraz z ks. Proboszczem, składa serdecz-
ne podziękowanie wszystkim, którzy zaangażowali swój czas, zdolności i możliwości. War-
tością dodaną tego wydarzenia, oprócz korzyści społecznych, sąsiedzkich, osiedlowych i pa-
rafialnych jest także zysk, jaki udało się wspólnie wypracować. Po całościowym rozliczeniu 
na rzecz prowadzonych prac w naszym kościele pozostała kwota: 14.625,19 zł. Było to moż-
liwe dzięki temu, że w organizację festynu włączyło się Miasto Jelenia Góra, za co dziękuje-
my panu Jerzemu Łużniakowi - prezydentowi naszego Miasta. Dziękujemy spółkom i insty-
tucjom miejskim, za czynny udział w festynie. Podziękowanie to składamy szczególnie na 
ręce pana Jerzego Zębika i Marcela Krajniaka. Dziękujemy fundatorom nagród i losów, a 
pośród nich gościom honorowym - parlamentarzystom: Zofii Czernow, Marzenie Machałek 
i Krzysztofowi Mrozowi. Szczegółowa lista naszych darczyńców i pełne podziękowanie znaj-
dziemy na naszej stronie internetowej w Aktualnościach.  

6. Podsumowując działania festynowe i ciesząc się z wypracowanego zysku, który przeznacza-
my na prace remontowo-artystyczne, pragnę poinformować, iż nasze zobowiązanie wobec 
artystów wynosi nieco ponad 30 tys. zł. Dodam także, tylko na wiosnę tego roku za prace 
remontowe, malarskie, instalacji elektrycznej, na zakup nowych mebli do zakrystii wydali-
śmy ponad 25 tys. zł. Wszystko to możliwe jest dzięki wpłatom indywidualnym oraz ofiarom 
składanym na tacę. Za wszystkie darowizny, te duże i te małe, przekazywane na ten cel w 
imieniu Rady Parafialnej wyrażam słowa wdzięczności i zachęcam, aby w tych działaniach 
nie ustawać, ale także pozyskiwać darczyńców spoza parafii. Przypomnę też, że każdą daro-
wiznę przekazaną na cele kultu, można odliczyć przy rozliczeniu rocznym.   

7. Korzystając z tego, że w Boże Ciało jest nieco więcej osób na Mszy św., Rada Parafialna in-
formuje, że w troskę o czystość kościoła w tym roku jak na razie włączyły się 162. rodziny 
(na ok. 550 mieszkających w naszej parafii).  

8. Zgodnie ze zwyczajem, Rada Parafialna zaprasza na „Parafialną noc świętojańską”. Będzie 
to spotkanie grillowe w ogrodzie przy domu parafialnym w sobotę 22 VI po wieczornej Mszy 
św. (godz. 19). Wszyscy są zaproszenie i mile widziani.  

9. Spotkanie informacyjne nt pielgrzymki pieszej z Jeleniej Góry na Jasną Górę (26 VII - 7 
VIII), odbędzie się w niedzielę 23 VI, w kościele pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty na Za-
bobrzu. Rozpoczęcie Koronką do Miłosierdzia Bożego o godz. 15:00. Już dzisiaj zachęcam 
także do udziału w dwudniowej pielgrzymce pieszej z Jeleniej Góry do Krzeszowa, na Wielki 



Odpust Krzeszowski. Wyjście we wtorek 13 VIII i dojście w środę o godz. 18:00 na Mszę św. 
wigilii uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.  

 ks. dr Mariusz Majewski  
         proboszcz  

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

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 
Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się:  
JABŁOŃSKI Tomasz Mateusz, stanu wolnego z parafii N.M.P. Nieustającej Pomocy we Wrocławiu 
oraz ŁUŻNIAK Anna Iwona, stanu wolnego z parafii tutejszej – zapowiedź II.  

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

Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze 
Intencje mszalne: 16 – 23 VI 2019 r.  

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. 12:30   -   W intencji śp. Wiesławy Lefek (6. rocz. śmierci) 

Poniedziałek: 17 VI 
Godz. 18:00   -   Przez wstawiennictwo św. Judy Tadeusza o łaskę zdrowia dla Janusza  

Wtorek: 18 VI 
Godz. 18:00   -   W intencji Parafii 
    
Środa: 19 VI 
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Tadeusza Bugaja (15. rocznica śmierci) 

Czwartek: 20 VI - uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa  
Godz. 9:00   -   W intencji śp. Anny Labok w 30 dzień po śmierci od uczestników pogrzebu   
Godz. 11:00  -  1) W intencji Parafii 
   2) W intencji dzieci przeżywających rocznicę I Komunii Świętej  

Piątek: 21 VI   
Godz. 12:00    -   Msza św. pogrzebowa  
Godz. 18:00    -   Msza św. dziękczynna w 17 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa  
    z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Agnieszki i Marcina  

Sobota: 22 VI 
Godz. 11:00  -  Msza św. chrzcielna  
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Janiny i Stanisława Sobańskich (zmarłych rodziców) 
    oraz zmarłych z rodziny Sobańskich i Adamczewskich  

Niedziela: 23 VI – XII Niedziela Zwykła  
Godz. 9:00   -   W intencji śp. Anny Labok od Jolanty i Krzysztofa z rodziną  
Godz. 11:00  -  W intencji śp. Edwarda Malisza i śp. Kazimierza Rozuma  
Godz. 12:30   -   W intencji Beaty i Krzysztofa (50. urodz.) z okazji 20 rocznicy ślubu 


