
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 
XXVII Niedziela Zwykła   
6 października 2019 roku 

1. Biuro parafialne czynne jest w środy i w piątki od godz. 16:00 do 16:45.  
2. Spotkanie formacyjne dla lektorów w środę po Mszy św. Spotkanie formacyjne dla mini-

strantów w piątek o godz. 18:45.  
3. W sobotę (12 X) w Krzeszowie odbędzie się pielgrzymka dzieci z Podwórkowych Kółek Ró-
żańcowych (szczegóły na plakatach).  

4. Członków Rady Parafialnej zapraszam na spotkanie we wtorek 8 X br. o godz. 18:45.  
5. Kurs przedmałżeński dla narzeczonych w naszym Dekanacie, rozpocznie się w sobotę 12 

października o godz. 18:00 w sali klasztornej u Ojców Pijarów w Cieplicach.  
6. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy XIX Dzień Papieski. Tak jak w latach ubiegłych 

będziemy mogli wesprzeć darem serca Fundację Dzieła Nowego Tysiąclecia. Ponadto przy 
naszym kościele uczniowie Zespołu Szkól Katolickich, będą rozprowadzać „Papieskie Kre-
mówki”. Za tydzień także w Filharmonii Dolnośląskiej odbędzie się o godz. 16:00 i 18:00, 
koncert charytatywny pod patronatem bpa Marka Mendyka i pani Marzeny Machałek. 
Gwiazdą wydarzenia, będzie Poldek Twardowski z Poznania. Dochód z wejściówek przezna-
czony jest na wsparcie bieżącej działalności szkół katolickich w Jeleniej Górze. Cegiełki po 
30 zł, można nabyć (dzisiaj w zakrystii lub) w sekretariatach szkoły na Kopernika 1 lub PCK 
23. Koncerty poprzedzą warsztaty muzyczne od 11 do 13 X, prowadzone w Liceum Katolic-
kim.  

7. Ponadto pragnę poinformować, że istnieje także możliwość wsparcia działalności szkolnic-
twa katolickiego w naszym mieście poprzez fundację tzw. Gwoździ św. Pankracego. Chodzi 
o pamiątkowe tarcze mocowane na drzewcu sztandaru Zespołu Szkół. Koszt małego gwoź-
dzia to: 1.000 zł, a dużego: 2.500 zł. Zachęcam i proszę o taką formę wsparcia na rzecz dzie-
ci i młodzieży. Aktualnie w SP i LA uczy się 200 uczniów.  

8. Z pewnością niektórzy zauważyli, że przy kompleksie sportowym na Czarnem, rozpoczęły 
się prace, które zostaną sfinansowane w ramach JBO na rok 2019. Grupa osób odpowie-
dzialnych za tę przestrzeń, zwraca się z prośbą o poparcie wniosku do JBO 2020. Chodzi o 
kontynuację prac na boisku. Jest to projekt o nr.: 005 T. O poparcie dla swojego projektu 
zwrócili się także Strażacy, którzy chcą ze środków JOB sfinansować „Interaktywne Cen-
trum Edukacji Przeciwpożarowej dla Dzieci i Młodzieży”. Głosowanie rozpoczyna się w po-
niedziałek 7 X do niedzieli 13 X do północy. Zachęcam do włączania w działania, które mają 
służyć całej społeczności naszego miasta.  

9. W nowym roku akademickim wznawiamy zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku Diece-
zji Legnickiej, który w Jeleniej Górze od roku 2015 prowadzi Karkonoskie Stowarzyszenie 
Edukacyjne u Erazma i Pankracego. Zajęcia odbywają się w 2. i 4. sobotę miesiąca, w salach 
Liceum Katolickiego przy ul. Kopernika 1. Rozpoczęcie Mszą św. o godz.  9:00 w Bazylice 
Świętych Erazma i Pankracego. W zajęciach z zakresu różnych dziedzin teologii i prawa oraz 
zajęciach z informatyki i lektoracie języka angielskiego, może uczestniczyć każdy zaintere-
sowany.  

10.Naszej modlitwie indywidualnej polecam osobę misjonarza i całą naszą Parafię.  
11. Zachęcamy do skorzystania z nowych numerów tygodników katolickich. W sprzedaży jest 

październikowy numer „Małego Gościa Niedzielnego”.  
 ks. dr Mariusz Majewski  

         proboszcz  



  

Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze 
Intencje mszalne: 6 - 13 X 2019 r.  

Niedziela: 6 X – XXVII Niedziela Zwykła  
Godz. 9:00   -   W intencji zmarłych z rodziny Łosiów śp.: Jana, Janiny, Bogumiła  
    i pozostałych  
Godz. 11:00  -  W intencji śp. Wiesława Kamudy (6. Msza św. gregoriańska)  
Godz. 12:30   -   W intencji zmarłych rodziców: Stanisława i Stanisławy;  
    Katarzyny i Franciszka oraz zmarłych Piotra i Anny  

Poniedziałek: 7 X 
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Wiesława Kamudy (7. Msza św. gregoriańska) 

Wtorek: 8 X 
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Wiesława Kamudy (8. Msza św. gregoriańska) 
  
Środa: 9 X 
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Wiesława Kamudy (9. Msza św. gregoriańska) 
   
Czwartek: 10 X 
Godz. 18:00  -  W intencji śp. Wiesława Kamudy (10. Msza św. gregoriańska) 

Piątek: 11 X 
Godz. 18:00    -   W intencji śp. Wiesława Kamudy (11. Msza św. gregoriańska) 

Sobota: 12 X 
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Wiesława Kamudy (12. Msza św. gregoriańska) 

Niedziela: 13 X – XXVIII Niedziela Zwykła  
Godz. 9:00   -   W intencji śp. Tadeusza Miśkiewicza - od rodziny Łosiów  
Godz. 11:00  -  W intencji śp. Wiesława Kamudy (13. Msza św. gregoriańska)  
Godz. 12:30   -   W intencji śp. Ferdynanda Kukuły w 23. rocznicę śmierci  
    oraz zmarłych rodziców Joanny i Franciszka; zmarłych teściów  
    Marii i Józefa oraz za zmarłych z rodziny z obu stron  


