
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 
XXVIII Niedziela Zwykła   
13 października 2019 roku 

Dzień Papieski  

1. Biuro parafialne czynne jest w środy i w piątki od godz. 16:00 do 16:45.  
2. W poniedziałek przypada Dzień Edukacji Narodowej. Zapraszam do wspólnej modlitwy ró-
żańcowej w intencji emerytowanych i czynnych zawodowo nauczycieli oraz pracowników 
oświaty.  

3. Codziennie modlimy się na różańcu o godz. 17:30. We wtorki i czwartki w modlitwie tej 
uczestniczą rodzice z dziećmi, które przygotowują się do I Spowiedzi św. i I Komunii św.  

4. 16 października przeżywamy uroczystość ku czci św. Jadwigi Ślaskiej - patronki Śląska, a 
zarazem województwa dolnośląskiego. Jest to dzień kolejnej rocznicy wyboru kard. Karola 
Wojtyły na urząd Biskupa Rzymu.  

5. Niedziela poprzedzająca tę rocznicę przeżywana jest w Polsce jako Dzień Papieski. Tak jak 
słyszeliśmy w słowie Episkopatu Polski tydzień temu, zachęceni jesteśmy, aby darem serca 
wesprzeć Fundację: „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, włączając się tym samym w fundację sty-
pendiów dla uzdolnionej młodzieży z małych miejscowości. Ponadto przy naszym kościele 
uczniowie Zespołu Szkól Katolickich, rozprowadzają tzw. „Papieskie Kremówki”.  

6. W ramach obchodów Dnia Papieskiego w Filharmonii Dolnośląskiej odbędzie się koncert 
charytatywny z przeznaczeniem na wsparcie bieżącej działalności Szkół katolickich w na-
szym mieście. Wejściówki są już tylko na koncert o godz. 18:00. Gwiazdą wydarzenia, bę-
dzie Poldek Twardowski z Poznania. Muzycy wystąpią wraz z chórem, który tworzą ludzie 
„młodzi duchem”, a pośród nich jest 10 osób z naszej Parafii.  

7. Dzisiaj zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w dwojakim głosowaniu. Chodzi o odpo-
wiedzialność społeczną za Ojczyznę tę wielką i tę małą Ojczyznę. Warto przypomnieć, że dla 
katolika jest to swoista powinność moralna, wynikająca z troski o życie społeczne, z troski o 
dobro wspólne. Myśląc o głosowaniu w wyborach powszechnych do polskiego parlamentu, 
zachęcam także do głosowania w ramach JBO na rok 2020. Przypomnę, że grupa osób od-
powiedzialnych za boisko przy ul. Czarnoleskiej, zwróciła się z prośbą o poparcie ich wnio-
sku. Chodzi o kontynuację prac na boisku, a jest to projekt o nr.: 005 T. O poparcie dla swo-
jego projektu zwrócili się także Strażacy, którzy chcą ze środków JOB sfinansować „Interak-
tywne Centrum Edukacji Przeciwpożarowej dla Dzieci i Młodzieży”. Głosowanie kończy się 
dzisiaj, tj. 13 X o północy. 

8. Spotkanie formacyjne dla lektorów w środę po Mszy św. Spotkanie formacyjne dla mini-
strantów w piątek o godz. 18:45.  

9. Wspólnota Taize z Francji na przełomie roku 2019/20 organizuje we Wrocławiu Europej-
skie Spotkanie Młodzieży. W ramach przygotowania do tego wydarzenia, gdzie na modli-
twie spotykają się młodzi chrześcijanie różnych wyznań, w najbliższy piątek w Bazylice 
Świętych Erazma i Pankracego o godz. 19:30, odbędzie się nabożeństwo ze śpiewami Taize.  

10.W nadchodzących tygodniach wiele się wydarzy w naszej Wspólnocie. Przygotowując się do 
misji świętych oraz odpustu parafialnego, zachęcam i proszę o pomoc w uporządkowaniu 
terenu wokół kościoła. Patrząc na prognozę pogody, zapraszam już jutro tj. w poniedziałek 
(14 X) od godz. 15:30 do wspólnych prac. Proszę o przyniesienie ze sobą sprzętu do plewie-
nia i grabienia. Ostatnimi czasy na takie zaproszenie odpowiadały zazwyczaj dwie, trzy oso-
by. Może tym razem będzie lepiej o co proszę i jeszcze raz zachęcam.  



11. Na stoliku pod chórem znajdują się kartki na wypominki 2019.  
12. Na spotkaniu Rady Parafialnej w ub. wtorek poruszone zostały między innymi następujące 

sprawy: omówiony zostały program misji, który w tym tygodniu powinien dotrzeć do każ-
dego domu w naszej parafii; przypomniane zostało, że Msza św. w 4. rocznicę śmierci śp. ks. 
Jerzego Gniatczyka, celebrowana będzie w niedzielę 20 X na sumie o godz. 12:30; spodzie-
wając się odwiedzin gości spoza parafii, Rada zwraca się z prośbą o przygotowanie ciast, tak 
aby po Eucharystii można było poczęstować naszych gości w sali kominkowej (osobą koor-
dynującą jest pani Teresa Gregorczyk); omówiona została ankieta dot. życia i działalności  
ks. J. Gniatczyka, która ma posłużyć zgromadzeniu materiału, do przygotowania Jego bio-
grafii - o czym więcej w ogłoszeniach za tydzień; przedstawiony został aktualny stan zadłu-
żenia Parafii wobec artystów, za wykonywane prace do prezbiterium naszej świątyni; Rada 
zapoznana została także ze wstępnymi wskazaniami po wizytacji kurialnej z zakresu bu-
downictwa i sztuki sakralnej; ustalono także przebieg obchodów uroczystości odpustowych 
na zakończenie misji wraz z przygotowaniem obiadu dla gości naszej Parafii.  

13. W przyszłą sobotę, gdy przypada rocznica śmierci ks. Jerzego, zapraszam na wspólną mo-
dlitwę Koronką do Bożego Miłosierdzia przy Jego grobie o godz. 15:00.  

14. Za tydzień III niedziela miesiąca. Ofiary składane na tacę przeznaczone będą na cele inwe-
stycyjne. 

15. Naszej modlitwie indywidualnej polecam osobę misjonarza i całą naszą Parafię.  
16. Zachęcamy do skorzystania z nowych numerów tygodników katolickich. 

 ks. dr Mariusz Majewski  
         proboszcz  

Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze 
Intencje mszalne: 13 - 20 X 2019 r.  

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  
Poniedziałek: 14 X 
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Wiesława Kamudy (14. Msza św. gregoriańska) 
Wtorek: 15 X 
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Wiesława Kamudy (15. Msza św. gregoriańska) 
Środa: 16 X - uroczystość św. Jadwigo Śląskiej  
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Wiesława Kamudy (16. Msza św. gregoriańska) 
Czwartek: 17 X 
Godz. 18:00  -  W intencji śp. Wiesława Kamudy (17. Msza św. gregoriańska) 
Piątek: 18 X 
Godz. 18:00    -   W intencji śp. Wiesława Kamudy (18. Msza św. gregoriańska) 
Sobota: 19 X 
Godz. 18:00   -   1) W intencji śp. Wiesława Kamudy (19. Msza św. gregoriańska) 
    2) W intencji Parafii  
Niedziela: 20 X – XIX Niedziela Zwykła  
Godz. 9:00   -   W intencji śp. Marii, Eugeniusza, Lucjana i pozostałych zmarłych z rodziny  
Godz. 11:00  -  W intencji śp. Wiesława Kamudy (20. Msza św. gregoriańska)  
Godz. 12:30   -   1) W intencji śp. ks. Jerzego Gniatczyka w 4. rocznicę śmierci  
   2) W intencji Parafii 


