
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 
XXXI Niedziela Zwykła   

3 listopada 2019 roku 

1. Biuro parafialne czynne będzie w środę i w piątek od godz. 16:00 do 16:45.  
2. W Aktualnościach na naszej stronie www oraz na stoliku pod chórem, znajduje się ankieta 

dotycząca życia i posługi ks. Jerzego Gniatczyka. 
3. W piątek po godz. 10:30, ks. Proboszcz odwiedzi chorych z posługą sakramentalną.  
4. Trwa modlitwa za zmarłych. Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za 

zmarłych, mogą uzyskać i ofiarować za osobę zmarłą odpust zupełny w dniach od 1 do 8 li-
stopada. Warunkiem uzyskania odpustu jest nawiedzenie kościoła albo kaplicy, odmówienie 
„Ojcze nasz” i „Wierzę w Boga” oraz wypełnienie innych warunków, takich jak: przystąpie-
nie do sakramentu pojednania (tj. stan łaski uświęcającej), przyjęcie Komunii św. i modli-
twa w intencji Papieża.  

5. Na stoliku pod chórem znajdują się kartki na wypominki 2019.  
6. Od poniedziałku do piątku modlimy się za zmarłych polecanych w modlitwie wypominko-

wej. Porządek podany jest na kartkach wypominkowych. Rozpoczynamy o godz. 18:00 mo-
dlitwą różańcową lub Koronką do Bożego Miłosierdzia, a następnie w intencji wspominany-
ch zmarłych, celebrowana będzie Eucharystia.  

7. 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). 

8. 16 XI br. odbędzie się VII Karkonoski Bal Niepodległości. Zapraszam do wspólnej zabawy w 
Restauracji „Zajazd pod Skarpą”. Koszt: 320 zł/pary lub 170 zł/os. Zapisy w sekretariacie 
Zespołu Szkół Katolickich u św. Pankracego (ul. Kopernika 1; tel. 503-394-206). 

9. Podczas ferii zimowych (od 8 do 15 lutego 2020 r.) nasza parafia organizuje wyjazd do Ko-
ścieliska-Zakopanego. Koszt całościowy wraz z przejazdem, pełnym wyżywieniem (trzy po-
siłki), ubezpieczeniem, to kwota: 760 zł.  

10.Spotkanie formacyjne dla ministrantów starszych i lektorów w środę o 18:40, a dla mini-
strantów młodszych w piątek o 18:45.  

11. Z inicjatywy rodziców ministrantów i lektorów, rozpoczęliśmy w ubiegłym tygodniu spotka-
nia Kręgu biblijnego. Będą się one odbywać w domu parafialnym w środy o godz. 19:15. 
Formuła spotkania jest otwarta dla wszystkich, którzy chcą zgłębiać treść Słowa Bożego. 
Koncentrować się będziemy zwłaszcza na liturgii słowa z następnej niedzieli. Zapraszam!  

12. Dziękuję rodzinom państwa Żelazowskich i Jędrzejewskich za kwiaty do dekoracji świą-
tecznych. 

13. Zachęcamy do skorzystania z nowych numerów tygodników katolickich. „Gość Niedzielny” 
jest po 6 zł, „Niedziela” i „Mały Gość Niedzielny” po 5 zł.  

 ks. dr Mariusz Majewski  
         proboszcz  



Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze 
Intencje mszalne: 3 - 10 XI 2019 r.  

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

Poniedziałek: 4 XI 
Godz. 18:00   -   W intencji zmarłych polecanych w modlitwie wypominkowej  

Wtorek: 5 XI 
Godz. 18:00   -   W intencji zmarłych polecanych w modlitwie wypominkowej 

Środa: 6 XI 
Godz. 18:00   -   W intencji zmarłych polecanych w modlitwie wypominkowej 

Czwartek: 7 XI 
Godz. 18:00   -   W intencji zmarłych polecanych w modlitwie wypominkowej 

Piątek: 8 XI 
Godz. 18:00   -   W intencji zmarłych polecanych w modlitwie wypominkowej 

Sobota: 9 XI 
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Michaliny Wyszywacz w 30. dniu po pogrzebie  
    od uczestników pogrzebu  

Niedziela: 10 XI – XXXII Niedziela Zwykła  
Godz. 9:00   -   W intencji śp. Aleksandry i Henryka Cichych  
Godz. 11:00  -  W intencji Jolanty i Włodzimierza w 40. rocznicę ślubu z podziękowaniem 
     za otrzymane łaski i prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie  
    oraz opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla całej rodziny  
Godz. 12:30   -   W intencji śp. Ryszarda Maliszewskiego w 16. rocznicę śmierci od rodziny 


