
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 
XXIX Niedziela Zwykła   

20 października 2019 roku 

1. Biuro parafialne czynne będzie tylko w środę od godz. 16:00 do 16:45.  
2. Wszystkim, którzy zaangażowali się w obchody Dnia Papieskiego, wyrażam słowa podzię-

kowania.  
3. Dziękuję czterem osobom, które odpowiedziały na prośbę o pomoc w porządkowaniu tere-

nu wokół kościoła w poniedziałek. W kolejnych dniach pojawiły się jeszcze trzy panie, które 
zadbały o porządki. Serdeczne Bóg zapłać!  

4. Na stoliku pod chórem znajdują się kartki na wypominki 2019.  
5. Tam też oraz w Aktualnościach na naszej stronie www, znajduje się ankieta dotycząca życia 

i posługi ks. Jerzego Gniatczyka. Zachęcam, aby wypełnić ankietę, zachęcić też innych, także 
spoza naszej Parafii, aby w ten sposób zgromadzić materiał źródłowy, który posłuży do 
przygotowania książki poświęconej osobnie ks. Jerzego. Można także w szerszej formule 
podzielić się wspomnieniem o ks. Jerzym. Wypełnione ankiety, najlepiej w formie pliku tek-
stowego lub w formie papierowej, proszę przekazywać do Parafii, do Bożego Narodzenia. 
Publikacja książki planowana jest na 5. rocznicę śmierci, tj. 19 X 2020 r.  

6. Zachęcamy wszystkich do codziennego uczestnictwa w spotkaniach misyjnych. Zakończymy 
je świętem patronalnym naszej Parafii, tj. odpustem ku czci św. Judy Tadeusza, który prze-
żyjemy w przyszłą niedzielę 27 X na sumie o godz. 12:30. Zapraszamy szczególnie na misyj-
ne nabożeństwo różańcowe dzisiaj o godz. 17:00. Codzienne Msze św. poprzedzać będzie 
różaniec o 8:30 i 17:30. Od poniedziałku do soboty Eucharystia celebrowana będzie o godz. 
9:00 i 18:00. Od poniedziałku do czwartku codziennie Apel Jasnogórski o godz. 21:00. W 
środę szczególne nabożeństwo Drogi krzyżowej ulicami osiedla. Rozpoczynamy o godz. 
17:15 przy krzyżu u styku ul. Kalinowej z Czarnoleską. We wtorek i czwartek spotkanie dla 
dzieci o godz. 17:00, a całą młodzież naszej parafii zapraszamy w czwartek na godz. 18:00 
na Mszę św., a następnie na spotkanie. W piątek okazja do spowiedzi od godz. 8:15-9:00 
oraz od 17:00 do 18:00. W sobotę nabożeństwo za naszych zmarłych. Rozpoczęcie o godz. 
15:00 w kaplicy na nowym cmentarzu przy ul. Sudeckiej.  

7. Ofiary składane na tacę w przyszłą niedzielę, przekażemy ks. Misjonarzowi jako nasze po-
dziękowanie za misyjną posługę w naszej Parafii.  

8. Bóg zapłać za złożone dzisiaj ofiary na cele inwestycyjne. Jak widać w prezbiterium pojawiły 
się nowe obrazy. Jest to cykl „7 sakramentów” wraz z obrazem: „Per crucem ad lucem”. Je-
żeli się uda to na odpust pojawią się w stallach już wszystkie elementy. Ponadto wykonany 
został krzyż misyjny, który poświęcony zostanie w na zakończenie Drogi krzyżowej w środę. 
Poszukujemy fundatora krzyża (całościowa kwota wraz z pracami dodatkowymi, które zo-
staną jeszcze wykonane, to: 4,5 tys. zł).  

9. Zachęcamy do skorzystania z nowych numerów tygodników katolickich. 

 ks. dr Mariusz Majewski  
         proboszcz  



Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze 
Intencje mszalne: 20 - 27 X 2019 r.  

Niedziela: 20 X – XXIX 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 Parafii 
   2) W intencji śp. ks. Jerzego Gniatczyka w 4. rocznicę śmierci 

Poniedziałek: 21 X 
Godz. 9:00   -   W intencji śp. Wiesława Kamudy (21. Msza św. gregoriańska) 
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Władysławy Cedzidło (1. rocznica śmierci) 

Wtorek: 22 X 
Godz. 9:00   -   W intencji o powrót do zdrowia Małgorzaty po operacji  
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Wiesława Kamudy (22. Msza św. gregoriańska) 

Środa: 23 X  
Godz. 9:00   -   O nawrócenie i uzdrowienie z depresji dal Łucji prosi mama Bogusia  
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Wiesława Kamudy (23. Msza św. gregoriańska) 

Czwartek: 24 X 
Godz. 9:00   -   O nawrócenie i uzdrowienie z depresji dal Łucji prosi mama Bogusia  
Godz. 18:00  -  W intencji śp. Wiesława Kamudy (24. Msza św. gregoriańska) 

Piątek: 25 X 
Godz. 9:00   -   O nawrócenie i uzdrowienie z depresji dal Łucji prosi mama Bogusia  
Godz. 18:00    -   W intencji śp. Wiesława Kamudy (25. Msza św. gregoriańska) 

Sobota: 26 X 
Godz. 9:00   -   1) W intencji śp. Wiesława Kamudy (26. Msza św. gregoriańska) 
    2) W intencji śp. Zbigniewa Sośnickiego  
Godz. 18:00   -   W intencji Renaty i Marka Niewiadomskich z okazji rocznicy  
    zawarcia sakramentu małżeństwa  

Niedziela: 27 X – XXX Niedziela Zwykła  
Godz. 9:00   -   W intencji śp. Wiesława Kamudy (27. Msza św. gregoriańska)  
Godz. 11:00  -  W intencji śp. Andrzeja Stefanika (43. rocznica śmierci); Janiny Stefanik  
    i zmarłych z rodziny  
Godz. 12:30   -   1) W intencji Parafii  
   2) W intencji tegorocznych nowożeńców:   
    - Kamili i Krzysztofa Koreptów;  
    - Ewy i Michała Krylów;  
    - Joanny i Tomasza Bukałów. 


