
	  

	   	   	   	   	  
OGŁOSZENIA	  PARAFIALNE	  

Parafia	  pw.	  św.	  Judy	  Tadeusza	  
w	  Jeleniej	  Górze	  

	  
VI	  Niedziela	  Wielkanocna	  	  

1	  maja	  2016	  roku	  
	  
	  

1. W	  tym	  tygodniu	  kancelaria	  czynna	  będzie	  w	  środę	  i	  w	  piątek	  (godz.	  16-‐17).	  	  
2. Rozpoczynając	   miesiąc	   maj	   codziennie	   będziemy	   wychwalać	   Najświętszą	   Maryję	   Pannę,	  

śpiewając	  wezwania	  Litanii	  Loretańskiej.	  Nabożeństwo	  majowe	  w	  dni	  powszednie	  po	  wie-‐
czornej	  Eucharystii,	  a	  w	  niedzielę	  o	  godz.	  8:40.	  	  

3. We	  wtorek	  uroczystość	  Najświętszej	  Maryi	  Panny	  Królowej	  Polski.	  Msze	  św.	  o	  godz.	  10:00	  	  
i	  18:00.	  Po	  wieczornej	  Eucharystii	  nabożeństwo	  majowe.	  	  

4. Spotkanie	  organizacyjne	  dla	  uczestników	  pielgrzymki	  do	  Krakowa	  i	  Wadowic	  w	  najbliższą	  
środę	  (4	  maja)	  po	  wieczornej	  Mszy	  św.	  i	  nabożeństwie	  majowym.	  	  

5. Najbliższy	  piątek	  to	  pierwszy	  piątek	  miesiąca.	  Po	  godz.	  10:30	  będę	  odwiedzał	  naszych	  cho-‐
rych	  z	  posługą	  sakramentalną.	  Od	  godz.	  17	  do	  18	  okazja	  do	  skorzystania	  z	  sakramentu	  po-‐
kuty,	  a	  w	  tym	  czasie	  adoracja	  Najświętszego	  Sakramentu.	  	  

6. Dziękuję	  za	  ofiary	  składane	  na	  Kaplicę	  Miłosierdzia.	  Brakujące	  środki	  to	  kwota:	  18.596,69	  
zł.	  	  

7. W	  ubiegłą	  niedzielę	  podczas	  zbiórki	  na	  Ukrainę	  złożone	  zostały	  ofiary	  w	  wysokości:	  480	  zł.	  	  
8. W	  tym	  tygodniu	  w	  czwartek	  jest	  wolna	  intencja	  mszalna.	  	  
9. Do	  zawarcia	   sakramentu	  małżeństwa	  przygotowują	   się:	  Marcin	  Cabaj	   zam.	  w	  parafii	  Pie-‐

chowice	  i	  Alicja	  Tomera	  zam.	  w	  parafii	  tutejszej	  –	  zapowiedź	  III.	  	  
10. Zapraszam	  na	  parafialny	  wyjazd	  do	  Wrocławia	  na	  niezwykłe	  przedstawienie	  pt.	  „Hiszpań-‐

ska	  noc	   z	  Carmen	   -‐	   zarzuela	   show”.	  Wielkie	  widowisko	  operowe	  przedstawione	  zostanie	  	  
w	  sobotę	  18	  VI	  br.	  na	  Stadionie	  Wrocław	  (godz.	  22:00).	   Spektakl	  przygotowywany	  przez	  
kilkuset	  osobową	  obsadę,	  zaprezentowany	  zostanie	  w	  ramach	  obchodów	  Europejskiej	  Sto-‐
licy	  Kultury	  2016.	  Cena	  biletu	  wraz	  z	  przejazdem	  75	  zł	  (zapisy	  w	  zakrystii).	  	  

11. Zachęcam	  do	  skorzystania	  z	  lektury	  nowych	  numerów	  tygodników	  katolickich.	  	  
	  
	  
	  

	  
	   ks.	  dr	  Mariusz	  Majewski	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  proboszcz	  


