
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 
XV Niedziela Zwykła   

14 lipca 2019 roku 

1. Do końca sierpnia Msze św. w dni powszednie, celebrowane są o godz. 19:00. W sobotę 
Msza św. z niedzieli także o godz. 19:00, a od godz. 18:00 tego dnia okazja do spowiedzi  
i adoracja Najświętszego Sakramentu. Msze św. niedzielne bez zmian.  

2. Biuro parafialne do końca sierpnia, czynne będzie w piątki po wieczornej Mszy św.  
(ok. 19:45).  

3. Wolne intencje mszalne w tym tygodniu są w poniedziałek, wtorek, środę i w czwartek.  
4. Bóg zapłać wszystkim, którzy składają ofiary na prace wykonywane w naszym kościele.  

W przyszłą niedzielę - trzecią miesiąca, ofiary składane na tacę przeznaczone będą na cele 
inwestycyjne. Za zauważenie tych potrzeb ks. proboszcz z góry serdecznie dziękuję.  

5. Kurs dla narzeczonych rozpoczyna się w sobotę 20 lipca Mszą św. o godz. 18:00 w kościele 
pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty na Zabobrzu.  

6. Spotkanie organizacyjne w sprawie pielgrzymki pieszej z Jeleniej Góry na Jasną Górę,  
odbędzie się w niedzielę 21 VII o godz. 15:00, w kościele pw. św. Jana Apostoła i Ewangeli-
sty na Zabobrzu.  

7. Zachęcamy do skorzystania z nowych numerów tygodników katolickich. 
 

 ks. dr Mariusz Majewski  
         proboszcz  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 

Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się:  
TASARZ Tomasz Sebastian, stanu wolnego z parafii pw. św. Jacka w Bytomiu  
oraz BUKAŁA Joanna Sylwia, stanu wolnego z parafii tutejszej – zapowiedź III.  

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



Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze 
Intencje mszalne: 14 – 21 VII 2019 r.  

Niedziela: 14 VII – XV Niedziela Zwykła  
Godz. 9:00   -   W intencji Zygmunta Wadowskiego w 92. rocznicę urodzin  
    o łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo  
Godz. 11:00  -  W intencji śp. Andrzeja Duńczyka  
Godz. 12:30   -   W intencji s. Krystyny ze Zgromadzenia Sióstr Pasjonistek  
    w kolejną rocznicę urodzin o łaskę zdrowia  
    i Boże błogosławieństwo w życiu zakonnym  

Poniedziałek: 15 VII 
Godz. 19:00   -   Intencja wolna 

Wtorek: 16 VII 
Godz. 19:00   -   Intencja wolna 
    
Środa: 17 VII 
Godz. 19:00   -   Intencja wolna 

Czwartek: 18 VII 
Godz. 19:00   -   Intencja wolna 

Piątek: 19 VII 
Godz. 19:00    -   W intencji Antosia, jako podziękowanie za dar życia z prośbą o Boże  
    błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża dla Antosia  
    z okazji pierwszych urodzin, a także o błogosławieństwo dla rodziców  
    i chrzestnych oraz o Bożą opiekę dla całej rodziny.  

Sobota: 20 VI 
Godz. 19:00   -   W intencji śp. Janiny, Jerzego, Ryszarda  

Niedziela: 21 VII – XVI Niedziela Zwykła  
Godz. 9:00   -   W intencji śp. Henryka (30. rocznica śmierci) i Bogumiły Muratów  
Godz. 11:00  -  W intencji zmarłych rodziców śp. Katarzyny i Jana Słockich  
Godz. 12:30   -   W intencji Grzegorza Zielińskiego w 60 rocznicę urodzin  
    o Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia 


