
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 
XVII Niedziela Zwykła   

28 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 w tym tygodniu będzie nieczynne, ze względu na pobyt proboszcza na piel-
grzymce pieszej z Legnicy na Jasną Górę. Następny dzień otwarcia biura parafialnego to 
piątek 9 sierpnia (godz. 19:45).  

3. W ubiegłą niedzielę na tacę inwestycyjną złożone zostało: 1.741,10 zł. Za każdą ofiarę prze-
kazywaną na prace wykonywane w naszym kościele - Bóg zapłać!  

4. Wolne intencje mszalne w tym tygodniu są w poniedziałek, czwartek, piątek i w sobotę o 
godz. 19:00.  

5. W poniedziałek 29 VII z Legnicy wyrusza XXVII Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę. Rozpo-
częcie w Katedrze Legnickiej o godz. 6:00. Do dnia zakończenia pielgrzymki, tj. do 7 sierp-
nia włącznie, gdy pielgrzymi dotrą do Częstochowy, w Radiu Plus Legnica codziennie o 
godz. 20:00 nadawana będzie audycja: „Studio pielgrzymkowe”. Jest to audycja na żywo. 
Zachęcamy do modlitwy w intencji pielgrzymów i włączania się w współtworzenie audycji. 
Na stoliku z gazetami są jeszcze materiały dla grupy duchowego uczestnictwa. Pakiet tj. 
książka i znaczek, to koszt 15 zł. Pozyskane środki przeznaczone są na cele organizacyjne 
pielgrzymki.  

6. 1 sierpnia w parafii przy ul. Morcinka, po Mszy św. z godz. 17:00, będzie miał miejsce kon-
cert uwielbieniowy. Wykona go młodzież ze Stowarzyszenia El Christo z Warszawy. Tamtej-
szy ksiądz Proboszcz zaprasza.  

7. Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj po Mszach św. na parkingu, będzie miało miejsce błogosła-
wieństwo kierowców i pojazdów mechanicznych.  

8. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi od godz. 18:00. W tym 
czasie adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 18:50 śpiew Litanii do Serca Pana Jezu-
sa, a następnie Eucharystia.  

9. W sobotę dodatkowa Msza św. o godz. 9:00 z racji I soboty miesiąca. Po jej zakończeniu 
zmiana tajemnic Żywego Różańca.  

10.Zachęcamy do podjęcia daru abstynencji od napojów alkoholowych, o czym była mowa  
w dzisiejszym słowie księży biskupów. Osoby, które chciałby upamiętnić swoje zobowiąza-
nie, mogą wpisać się do „Parafialnej księgi trzeźwości”, która znajduje się na stoliku  
pod chórem.  

11. Zachęcamy do skorzystania z nowych numerów tygodników katolickich.  
 

 ks. dr Mariusz Majewski  
         proboszcz  



Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze 
Intencje mszalne: 28 VII - 4 VIII 2019 r.  

Niedziela: 28 VII – XVII Niedziela Zwykła  
Godz. 9:00   -   W intencji Maksymiliana Bieleckiego z okazji 18 rocznicy urodzin o Boże  
    błogosławieństwo, potrzebne łaski, dar zdrowia (od całej rodziny) 
Godz. 11:00  -  W intencji śp. Bronisławy Grockiej w 2. rocz. śmierci  
Godz. 12:30   -   W intencji śp. Mieczysława Zielińskiego i zmarłych z rodziny Zielińskich 

Poniedziałek: 29 VII 
Godz. 19:00   -   Intencja wolna  

Wtorek: 30 VII 
Godz. 19:00   -   W intencji Pawła z okazji 40 rocznicy urodzin o Boże błogosławieństwo  
    
Środa: 31 VII 
Godz. 19:00   -   W pewnej intencji  

Czwartek: 1 VIII 
Godz. 19:00   -   Intencja wolna  

Piątek: 2 VIII 
Godz. 19:00    -   Intencja wolna  

Sobota: 3 VIII 
Godz. 9:00   -   W intencji Wspólnoty Żywego Różańca i ich rodzin  
Godz. 19:00   -   Intencja wolna  

Niedziela: 4 VIII – XVIII Niedziela Zwykła  
Godz. 9:00   -   W intencji śp. Krystyny i Zbigniewa Cichych  
Godz. 11:00  -  W intencji śp. Józefa Zająca od uczestników pogrzebu  
Godz. 12:30   -   W intencji śp. Wiktora Chromika od uczestników pogrzebu 


