
	  

	   	   	   	   	  
OGŁOSZENIA	  PARAFIALNE	  

Parafia	  pw.	  św.	  Judy	  Tadeusza	  
w	  Jeleniej	  Górze	  

	  
III	  Niedziela	  Wielkanocna	  	  
10	  kwietnia	  2016	  roku	  

	  
1. W	  tym	  tygodniu	  kancelaria	  czynna	  będzie	  w	  środę	  i	  w	  piątek	  od	  godz.	  16:00	  do	  17:00.	  	  
2. Zbiórka	  dla	  ministrantów	  w	  środę	  o	  godz.	  18:30,	  a	  dla	  kandydatów	  w	  piątek	  po	  Mszy	  św.	  

(ok.	   18:45).	   Następnie	   o	   19:15	   zapraszam	   na	   spotkanie	   rodziców	   naszych	   kandydatów	  	  
na	  ministrantów.	  	  

3. W	  najbliższy	  czwartek	  (14	  IV)	  przypada	  1050.	  rocznica	  chrztu	  Polski.	  Zachęcam	  do	  uczest-‐
nictwa	  w	  wieczornej	  Eucharystii,	  przeżywanej	  w	  duchu	  wdzięczności	  za	  dar	  wiary	  dla	  na-‐
szego	   Narodu.	   Zewnętrznym	   znakiem	   tej	   rocznicy	   niech	   będzie	   wywieszona	   flaga	   pań-‐
stwowa	  przy	  naszym	  domu.	  Nie	  wstydźmy	  się	  naszej	  państwowości	  i	  polskości,	  a	  zarazem	  
przynależności	   do	   rodziny	   państw,	   wzniesionych	   na	   fundamentach	   kultury	   chrześcijań-‐
skiej.	  	  

4. Pośród	  różnych	  inicjatyw	  podejmowanych	  z	  tej	  okazji,	  księża	  biskupi	  zachęcają,	  aby	  w	  pią-‐
tek	  15	  IV	  o	  godz.	  15:00	  odmówić	  koronkę	  do	  Miłosierdzia	  Bożego	  w	  intencji	  naszej	  Ojczy-‐
zny,	  tam,	  gdzie	  będziemy	  wówczas	  przebywać.	  	  

5. Naszym	  parafialnym	  dziękczynieniem	  za	  dar	  chrztu	  św.	  Polski	  i	  nas	  samych,	  będzie	  Nabo-‐
żeństwo	  Drogi	  Światła,	  na	  które	  zapraszam	  w	  sobotni	  wieczór	  16	  IV	  na	  godz.	  20:00.	  	  

6. Dziękuję	  wszystkim,	  którzy	  przekazują	  ofiary	  na	  rzecz	  wykonanej	  w	  naszej	  świątyni	  Kapli-‐
cy	  Miłosierdzia.	  Na	  dzień	  dzisiejszy	  zapłacone	  zostało	  36.450,00	  zł.	  W	  kwocie	  tej	  są	  zawar-‐
te	  prace	  przygotowawcze,	  prace	  malarskie	  i	  rzeźbiarskie.	  Do	  spłaty	  naszego	  zobowiązania	  
pozostało	  33.550,00	  zł	  (w	  tej	  cenie	  ujęte	  są	  także	  środki	  na	  zacheuszki,	  jakie	  zamontowane	  
zostaną	  na	  4	  VI).	  Za	  wszelkie	  dary	  serca	  przekazywane	  przez	  rodziny	  naszej	  wspólnoty	  pa-‐
rafialnej	  i	  przyjaciół	  naszego	  kościoła,	  jeszcze	  raz	  serdecznie	  dziękuję.	  	  

7. Za	  tydzień	  III	  niedziela	  miesiąca,	  a	  więc	  tzw.	  taca	  inwestycyjna.	  Dary	  złożone	  na	  tacę	  w	  ca-‐
łości	  przeznaczone	  zostaną	  na	  spłatę	  naszego	  zobowiązania	  za	  wykonane	  prace.	  	  	  

8. W	  tym	  miejscu	  chcę	  podziękować	  za	  piękną	  liturgię	  w	  ubiegłą	  niedzielę	  podczas	  otwarcia	  
Kaplicy	  Miłosierdzia.	  	  

9. Osoby	   udające	   się	   na	   pielgrzymkę	   do	   Krakowa	   i	   Wadowic	   proszone	   są	   o	   dokonywanie	  
wpłat	  (215	  zł).	  Jest	  jeszcze	  5	  miejsc	  wolnych.	  	  

10. Wciąż	  istnieje	  możliwość	  otrzymania	  bezpłatnej	  pomocy	  w	  rozliczeniu	  PIT-‐u	  za	  rok	  2015	  	  
i	  przekazaniu	  1	  %	  na	  naszą	  parafię	  lub	  na	  gimnazjum	  katolickie.	  Dyżury	  w	  kancelarii	  para-‐
fialnej	  w	  soboty	  od	  godz.	  10:00	  do	  11:00	  pełni	  pani	  Maria	  Babiak.	  	  

11. Informuję,	  iż	  w	  dni	  powszednie	  są	  wolne	  intencje	  mszalne,	  a	  w	  niedzielę	  od	  29	  maja.	  	  
12. Zachęcam	  do	  skorzystania	  z	  lektury	  nowych	  numerów	  tygodników	  katolickich.	  	  
	  
	  

	  
	   ks.	  dr	  Mariusz	  Majewski	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  proboszcz	  


