
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 
XXX Niedziela Zwykła   

27 października 2019 roku 

1. Biuro parafialne czynne będzie tylko w środę od godz. 16:00 do 16:45.  
2. Na stoliku pod chórem znajdują się kartki na wypominki 2019.  
3. W Aktualnościach na naszej stronie www oraz na stoliku pod chórem, znajduje się ankieta 

dotycząca życia i posługi ks. Jerzego Gniatczyka.  
4. Do końca października różaniec odmawiamy w dni powszednie o godz. 17:30. Dzieci przy-

gotowujące się do I Spowiedzi i I Komunii, gromadzą się na modlitwie wraz z rodzicami we 
wtorek.  

5. W czwartek okazja do spowiedzi św. od godz. 17:30. O godz. 18:00 liturgia już z uroczystości 
Wszystkich Świętych. W piątek 1 XI Msze św. w kościele parafialnym o godz. 9:00 i 11:00. 
W kaplicy nowego cmentarza przy ul. Sudeckiej o godz. 13:00. Dzień ten należy do tzw. dni 
nakazanych, co do uczestnictwa we Mszy św., a wypadając w piątek pamiętajmy, że uroczy-
stość znosi charakter postny piątku.  

6. We wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, tj. w sobotę 2 XI, w naszym kościele 
Msze św. celebrujemy o godz. 9:00 i 12:00, a o godz. 15:00 Msza św. w kaplicy nowego 
cmentarza przy ul. Sudeckiej. Po Mszy św. z godz. 9:00, zmiana tajemnic Żywego Różańca. 
Wieczorna liturgia w tym dniu celebrowana w kościele parafialnym, to już liturgia niedziel-
na. Wcześniej od godz. 17:00 adoracja Najświętszego Sakramentu i jak co tydzień okazja do 
spowiedzi.  

7. Są wolne intencje mszalne w sobotę o godz.: 12:00; 15:00; 18:00.  
8. Bóg zapłać za złożone w ub. niedzielę ofiary na cele inwestycyjne. Była to kwota: 2.190,03 zł. 

Dziękuję też jednej rodzinie, która włączyła się w fundację nowego krzyża misyjnego. Dzięki 
temu połowę kwoty już mamy. Dziękuję za wykonanie prac związanych z obróbką krzyża 
firmie rodzinnej Państwa Puffich. Ponadto dziękuję panom z Miejskiego Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej za prace wykonane przy demontażu starego i montażu nowego 
krzyża misyjnego. Podsumowując działania związane z krzyżem misyjnym, poszukujemy 
jeszcze fundatorów na sumę: 1500 zł.  

9. Wszystkim, którzy zaangażowali się w przeżycie Misji Świętych, wyrażam słowa podzięko-
wania. Dziękuję pani Barbarze Ludorowskiej za systematyczną i rzeczową dokumentację 
kronikarską kolejnych misyjnych dni i spotkań. Dziękuję panu Organiście i naszemu chó-
rowi. Dziękuję Służbie Liturgicznej. Dziękuję Straży Miejskiej i Policji za zabezpieczenie 
Drogi krzyżowej ulicami naszego osiedla. Dziękuję Radzie Parafialnej za przygotowanie dzi-
siaj obiadu dla naszych gości z okazji uroczystości odpustowej. Dziękuję także paniom, któ-
re w ubiegłą niedzielę upiekły ciasta i przygotowały poczęstunek dla gości spoza parafii, któ-
rzy przybyli do nas na Mszę św. z okazji 4. rocznicy śmierci ks. Jerzego Gniatczyka. 

10.W dniu jutrzejszym w święto świętych Apostołów Judy Tadeusza i Szymona, zapraszam na 
wieczorną Eucharystię naszych ministrantów i lektorów wraz z rodzicami. Po liturgii zapra-
szam na świąteczne spotkanie do sali kominkowej.  

11. Zachęcamy do skorzystania z nowych numerów tygodników katolickich. W „Gościu Nie-
dzielnym” jako dodatek znajdziemy płytę DVD z filmem pt.: „Bernadetta. Cud w Lourdes”, 
numer ten kosztuje 6 zł. Jest już listopadowy nr „Małego Gościa Niedzielnego”.  



12. Istnieje możliwość wyjazdu do Opery Wrocławskiej na: „Poławiaczy pereł” (sobota: 
25.01.2020; godz. 19:00; koszt z przejazdem autobusem: 102 zł) oraz „Zemstę Nietoperza” - 
premiera w nowej odsłonie (sobota: 29.02.2020; godz. 19:00; koszt z przejazdem autobu-
sem: 132 zł).  

 ks. dr Mariusz Majewski  
         proboszcz  

Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze 
Intencje mszalne: 27 X - 3 XI 2019 r.  

Niedziela: 27 X – XXX Niedziela Zwykła - odpust ku czci św. Judy Tadeusza  
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  
   3) W intencji śp. Tadeusza Bereja z okazji przypadających imienin 

Poniedziałek: 28 X - uroczystość parafialna ku czci św. Judy Tadeusza 
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Wiesława Kamudy (28. Msza św. gregoriańska) 

Wtorek: 29 X 
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Wiesława Kamudy (29. Msza św. gregoriańska) 

Środa: 30 X  
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Wiesława Kamudy (30. Msza św. gregoriańska) 

Czwartek: 31 X 
Godz. 18:00  -  W intencji śp. Zdzisława Dąbrowskiego i śp. Ryszarda Dąbrowskiego  

Piątek: 1 XI – Uroczystość Wszystkich Świętych   
Godz. 9:00   -   W intencji śp. Krzysztofa Krausiewicza - 30 dzień po śmierci  
    od uczestników pogrzebu oraz za śp. Stanisława i Danutę Krausiewiczów  
Godz. 11:00  -  W intencji śp. Teofilii Zieleniewicz  
Msza św. w kaplicy nowego cmentarza przy ul. Sudeckiej  
Godz. 13:00   -   W intencji Parafii  

Sobota: 2 XI - wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych  
Godz. 9:00   -   W intencji śp. Felicji Wrzyszcz w 9. rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny  
Godz. 12:00  -  Intencja wolna 
Msza św. w kaplicy nowego cmentarza przy ul. Sudeckiej  
Godz. 15:00   -   Intencja wolna 

Godz. 18:00  -  Intencja wolna 

Niedziela: 3 XI – XXXI Niedziela Zwykła  
Godz. 9:00   -   Msza św. Dziękczynna za wygraną walkę z chorobą  
Godz. 11:00  -  W intencji śp. Aleksandra Zygadły  
Godz. 12:30   -   Za wstawiennictwem św. Judy Tadeusza w intencji Jakuba z okazji urodzin  
    o światło Ducha Świętego    


