
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 
XXII Niedziela Zwykła   

1 września 2019 roku 

1. Od jutra, tj. 2 września Msze św. w dni powszednie celebrowane będą o godz. 18:00. W so-
botę jak co tydzień, od godz. 17:00 okazja do spowiedzi i adoracja Najświętszego Sakramen-
tu. 

2. Biuro parafialne czynne jest w środy i w piątki od godz. 16:00 do 16:45.  
3. Rozpoczynamy nowy cykl katechez dla rodziców przed chrztem dziecka. Pierwsze spotkanie 

w środę 4 IX o godz. 19:00 w domu parafialnym. Spotkania są dla osób, które planują 
chrzest do końca lutego roku 2020. Kolejne cykle katechez rozpisane są na luty; maj i wrze-
sień przyszłego roku. Na parafialnej stronie www wchodzimy w folder: Parafia => Sakra-
menty => Chrzest.  

4. Rodziców dzieci z kl. III SP proszę o zapoznanie się z wytycznymi zamieszonymi na stronie 
internetowej. Wchodzimy na folder: Parafia => Sakramenty => Eucharystia. Termin zgło-
szenia dziecka do przygotowania, do I Spowiedzi i I Komunii Świętej, upływa 20 IX. Spo-
tkanie organizacyjne, odbędzie się w piątek 27 IX o godz. 17:00.  

5. W czwartek bezpośrednio po Mszy św. spotkanie chóru parafialnego. Zapraszamy wszystki-
ch członków oraz osoby, które zechcą zaangażować się w zbogacanie piękna liturgii.  

6. Najbliższy piątek (6 IX), to pierwszy miesiąca. Po godz. 10:30 ks. Proboszcz odwiedzi z po-
sługą sakramentalną naszych chorych i osoby starsze. Od godz. 17:00 do 17:50 okazja do 
spowiedzi, a w tym czasie adoracja Najświętszego Sakramentu. O godz. 17:50 modlitwa Li-
tanią do Serca Pana Jezusa. 

7. Na Mszę św. w piątek, zapraszam całą Służbę Liturgiczną. Po jej zakończeniu spotkanie or-
ganizacyjne.  

8. W sobotę dodatkowa Msza św. o godz. 9:00. Bezpośrednio po celebracji zmiana tajemnic 
Żywego Różańca.  

9. Wolne intencje mszalne w tym tygodniu są we wtorek, środę, czwartek i w piątek.  
10.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).  

11. Zachęcamy do skorzystania z nowych numerów tygodników katolickich. Jest już dostępny 
numer miesięcznika „Mały Gość Niedzielny”.  

 ks. dr Mariusz Majewski  
         proboszcz  

 Informuję, że tzw. elektrośmieci, będzie można przekazać na rzecz akcji pt. „Zostań pa-
tronem polskich misjonarzy”. Podobnie jak rok temu akcję prowadzi Stowarzyszenie Dobrych 
Inicjatyw „Pro Missio”. Środki pozyskane z recyklingu przeznaczone będą na zakup kolejnych 
nowoczesnych inkubatorów do szpitala na Wybrzeżu Kości Słoniowej w Afryce, który prowadzą 
Siostry Orionistki. Sprzęt będzie można składować przy domu parafialnym w dniach 9-12 wrze-
śnia 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: 1 - 8 IX 2019 r.  

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 

Poniedziałek: 2 IX 
Godz. 18:00   -   W intencji Małgorzaty Bak z okazji urodzin o Boże błogosławieństwo  

Wtorek: 3 IX 
Godz. 18:00   -   Intencja wolna 
  
Środa: 4 IX 
Godz. 18:00   -   Intencja wolna 
   
Czwartek: 5 IX 
Godz. 18:00  -  Intencja wolna 

Piątek: 6 IX 
Godz. 18:00    -   Intencja wolna 

Sobota: 7 IX 
Godz. 9:00   -   W intencji Wspólnoty Żywego Różańca i ich rodzin  
Godz. 18:00   -   W intencji Helenki z okazji chrztu św.  

Niedziela: 8 IX – XXIII Niedziela Zwykła  
Godz. 9:00   -   W intencji zmarłych z rodziny Dąbrowskich; śp. Ryszarda, Jadwigi,  
    Wincentego, Zdzisława  
Godz. 11:00  -  W intencji śp. Bronisława Januszkiewicza, śp. Stefanii i zmarłych z rodziny  
Godz. 12:30   -   W intencji śp. Beaty Chorążyczewskiej 


