
  
 OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 
 

XXIX Niedziela Zwykła  
22 października 2017 roku 

 
1. Biuro parafialne w tym tygodniu czynne będzie tylko w piątek od godz. 16:00 do 16:45.  
2. Nabożeństwa różańcowe odprawiane są od poniedziałku do piątku o godz. 17:30. Szczególnie 

we wtorki i piątki zaproszone są rodziny z dziećmi z klasy III.  
3. Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w przygotowania uroczystości związanych z II. roczni-

cą śmierci ks. Jerzego Gniatczyka. Słowa podziękowania przekazuję zaangażowanym w liturgię, 
tj. dla: Chóru parafialnego, pana Organisty, Służby Liturgicznej, jak również osobom, które 
wspomogły wypiekami organizację spotkania po zakończonej liturgii. W Aktualnościach na pa-
rafialnej www, można znaleźć relację z wydarzenia.  

4. W ubiegłą niedzielę (3. m-ca), ofiary złożone na cele inwestycyjne wyniosły: 1.997,50 zł.  
5. Trwa nowenna przed odpustem parafialnym. Każdego dnia w ramach modlitwy różańcowej mo-

dlimy się w wyznaczonych intencjach. W dniu dzisiejszym polecamy: osoby starsze i chore;  
23 X poniedziałek -	w	intencji	rodzin;	24	X	wtorek	-	w	intencji	dzieci;	25	X	środa	-	w	intencji	
młodzieży;	26	X	czwartek	-	w	intencji	osób	samotnych;	27	X	piątek	-	w	intencji	ks.	probosz-
cza.  

6. W najbliższą sobotę przypada święto patronalne naszej Parafii. W tym dniu będziemy uroczyście 
świętować 35-lecie jej erygowania. Msza św. odpustowa celebrowana będzie o godz. 18:00  
(nie będzie to liturgia niedzielna). Od godz. 17:00 do 17:45 okazja do skorzystania ze spowiedzi. 
Przed Eucharystią Rada Parafialna zaprasza wszystkich mieszkańców Czarnego na odsłonięcie 
tablicy informującej o nadaniu imienia: „Ks. Jerzego Gniatczyka” dla fragmentu ul. Strumyko-
wej (od mostka w stronę ul. Sudeckiej). Uroczysty moment odsłonięcia nazwy nowej ulicy, bę-
dzie miał miejsce przy mostku łączącym ul. E. Orzeszkowej i ul. Strumykową w sobotę (28 X)  
o godz. 17:30. Ksiądz Proboszcz wraz Radą Parafialną zaprasza do licznego udziału w święcie 
naszej Wspólnoty parafialnej. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, podczas liturgii poświęcony 
zostanie nowy obraz do naszej świątyni, tryptyk pn.: „Kuszenie Chrystusa”, a także odsłonięta 
zostanie tablica pamiątkowa dedykowana pierwszemu proboszczowi Parafii oraz Fundatorce po-
sesji z przeznaczeniem na cele parafialne.  

7. Pod chórem wyłożone są kartki do modlitwy wypominkowej. Wpisując imiona zmarłych, zazna-
czamy ulicę rodziny proszącej o modlitwę. Ułatwi to wyznaczenie dnia, w którym będziemy 
wspólnie polecać Bożemu miłosierdziu naszych zmarłych.  

8. W imieniu Karkonoskiego Stowarzyszenia Edukacyjnego u Erazma i Pankracego zapraszam  
na V Karkonoski Bal Niepodległości. Zabawa odbędzie się w sobotę 18 XI (od godz. 19)  
w Zajeździe „Pod Skarpą” w Mysłakowicach. Koszt udziału od pary 300 zł, osoba indywidual-
na: 170 zł. Bal o charakterze charytatywnym wesprze doposażanie sali komputerowej  
dla Liceum Akademickiego. Zapisy u ks. Proboszcza lub w sekretariacie Szkoły przy ul. PCK 23 
(tel.: 519-575-989; szkola@pankracy.edu.pl).  

9. Zachęcamy do skorzystania z nowych numerów tygodników katolickich. 
 

 
 ks. dr Mariusz Majewski  

         proboszcz 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze 
Intencje mszalne: 22 – 29 X 2017 r.  

 

 

Niedziela: 22 X – XXIX Niedziela Zwykła 
Godz. 9:00   -   W intencji śp. Mariana Miazka (20. Msza św. gregoriańska) 
Godz. 11:00  -  W intencji Renaty i Marka Niewiadomskich w kolejną rocznicę zawarcia  
    sakramentu małżeństwa  
Godz. 12:30   -   W intencji Danuty o łaskę zdrowia, o Boże błogosławieństwo  
 
Poniedziałek: 23 X 
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Mariana Miazka (21. Msza św. gregoriańska) 
 
Wtorek: 24 X  
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Mariana Miazka (22. Msza św. gregoriańska) 
    
Środa: 25 X  
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Mariana Miazka (23. Msza św. gregoriańska) 
 
Czwartek: 26 X   
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Mariana Miazka (24. Msza św. gregoriańska) 
 
Piątek: 27 X 
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Mariana Miazka (25. Msza św. gregoriańska) 
 
Sobota: 28 X – uroczystość odpustowa św. Judy Tadeusza  
Godz. 18:00   -   1) W intencji Parafii  

2) W intencji śp. Mariana Miazka (26. Msza św. gregoriańska) 
   3) W intencji śp. Tadeusza Bereja w dniu imienin   
 
Niedziela: 29 X – XXX Niedziela Zwykła 

Godz. 9:00   -   W intencji śp. Mariana Miazka (27. Msza św. gregoriańska) 
Godz. 11:00  -  O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Stelli  
Godz. 12:30   -   W intencji zmarłych z rodziny Łosiów  


