
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 
XXI Niedziela Zwykła   
25 sierpnia 2019 roku 

1. Do końca sierpnia br., tj. do soboty włącznie, Msze św. celebrowane są o godz. 19:00. W so-
botę jak co tydzień, od godz. 18:00 okazja do spowiedzi i adoracja Najświętszego Sakramen-
tu. 

2. Biuro parafialne do końca sierpnia, czynne jest w piątki po wieczornej Mszy św. (ok. 19:45).  
3. Na cele inwestycyjne w ubiegłą niedzielę złożone zostało: 1.580,31 zł i 0,01 euro. Bóg zapłać! 

Ze środków tych pokryte zostały koszty dokończenia prac związanych z uporządkowaniem i 
wymianą tablicy rozdzielczej w zakrystii (całość wyniosła: 7.000 zł).  

4. Wolne intencje mszalne w tym tygodniu są w poniedziałek, wtorek, piątek i w sobotę.  
5. 26 sierpnia przeżywamy uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Msza św. o godz. 19:00. 
6. Istnieje możliwość zapisania dzieci do Katolickiej Szkoły Podstawowej (kl. I; II i VII).  

Ponadto młodzież możne rozpocząć naukę w kl. I Liceum Akademickiego po SP (po gimna-
zjum jest juz komplet). Można też dołączyć do kl. II i III Liceum. Szczegóły na stronie Ze-
społu Szkół Katolickich u św. Pankracego (www.szkola.pankracy.edu.pl).  

7. Zachęcamy do skorzystania z nowych numerów tygodników katolickich.  
 

 ks. dr Mariusz Majewski  
         proboszcz  

 Na prośbę służb komunalnych odpowiedzialnych za czystość w naszym mieście informu-
ję, że w sobotę 31 VIII na parkingu przy naszym kościele ustawiony zostanie Punkt Selektyw-
nego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). W godz. 10:00-13:00 będzie można oddać 
bezpłatnie zużyty sprzęt elektroniczny oraz tzw. odpady „problemowe”. Należą do nich: 
leki,  farby, tusze, kleje, żywice, lepiszcze,  opakowania po środkach ochrony roślin, środki 
ochrony roślin, kwasy, alkalia, rozpuszczalniki, detergenty, oleje silnikowe, przekładniowe, 
smarowe, baterie i akumulatory, urządzenia zawierające freony, lampy fluorescencyjne, odpady 
zawierające rtęć, oleje i tłuszcze jadalne. Warunkiem, który należy spełnić dostarczając wyżej 
wymienione odpady jest okazanie pracownikowi dokumentu potwierdzającego dokonywanie 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (na przykład deklaracja, umowa najmu loka-
lu, czy choćby wydruk potwierdzenia opłaty za odbiór odpadów). Należy mieć również ze sobą 
dowód osobisty do wglądu. Z mobilnego PSZOK mogą korzystać wszyscy mieszkańcy Jeleniej 
Góry.  

 Już dzisiaj informuję także, że tzw. elektrośmieci, będzie można przekazać na rzecz akcji 
pt. „Zostań patronem polskich misjonarzy”. Podobnie jak rok temu akcję prowadzi Stowarzy-
szenie Dobrych Inicjatyw „Pro Missio”. Środki pozyskane z recyklingu przeznaczone będą na 
zakup kolejnych nowoczesnych inkubatorów do szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afry-
ce, który prowadzą Siostry Orionistki. Sprzęt będzie można składować przy domu parafialnym 
w dniach 9-12 września br. Zostanie on odebrany w piątek 13 września o godz. 12:00.  

http://www.szkola.pankracy.edu.pl


Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze 
Intencje mszalne: 25 VIII - 1 IX 2019 r.  

Niedziela: 25 VIII – XXI Niedziela Zwykła  
Godz. 9:00   -   W intencji śp. Wojciecha Dubanowskiego  
    (zmarłego syna w 37. rocz. śmierci) 
Godz. 11:00  -  W intencji śp. Tadeusza Miśkiewicza od Ani i Zbyszka  
Godz. 12:30   -   W intencji Parafii  

Poniedziałek: 26 VIII 
Godz. 19:00   -   Intencja wolna 

Wtorek: 27 VIII 
Godz. 19:00   -   Intencja wolna 
  
Środa: 28 VIII 
Godz. 19:00   -   W intencji ks. Proboszcza  
   
Czwartek: 29 VIII 
Godz. 19:00  -  W intencji Małgorzaty i Piotra Lisiaków z okazji 21. rocznicy zawarcia  
    sakramentu małżeństwa  

Piątek: 30 VIII 
Godz. 19:00    -   Intencja wolna 

Sobota: 31 VIII 
Godz. 19:00   -   Intencja wolna 

Niedziela: 1 IX – XXII Niedziela Zwykła  
Godz. 9:00   -   W intencji śp. Andrzeja w 17. rocznicę śmierci  
Godz. 11:00  -  W intencji Anny i Eugeniusza Fałowskich z okazji 50. rocznicy zawarcia  
    sakramentu małżeństwa  
Godz. 12:30   -   W intencji śp. Felicji i Leszka Zielińskich i zmarłych z rodziny Różkiewicz 


