
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 

V Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 
19 maja 2019 roku 

  
1. Biuro parafialne czynne będzie w środę w godz. 16:00-16:45.  
2. Są jeszcze wolne miejsca na parafialną pielgrzymkę szlakiem sanktuariów Zakopanego i 

Podhala. Jej program znajdziemy w gablocie oraz na naszej parafialnej www. Koszt wynosi: 
480 zł. Przy zapisie wpłacamy zaliczkę 100 zł.  

3. W dni powszednie od poniedziałku do piątku, po Mszach św. wieczornych, modlimy się Li-
tanią Loretańską. Zachęcam do wspólnej modlitwy, powierzając nasze rodziny przemożne-
mu wstawiennictwu Matki Bożej. W tym tygodniu modlić się będziemy szczególnie wraz z 
dziećmi przeżywającymi swój „Biały tydzień”.  

4. W środę odbędzie się katecheza dla rodziców przed chrztem dziecka. Spotkanie rozpoczyna 
się o godz. 19:00 w domu parafialnym. Zaproszeni są wszyscy, którzy planują chrzest do 
końca września br.  

5. Spotkanie dla wszystkich kandydatów do bierzmowania, odbędzie się w najbliższy czwartek 
(23 V). Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18:00.  

6. Parafia Matki Bożej Miłosierdzia z Cieplic, zaprasza w przyszłą niedzielę na doroczne „Świę-
to Matki”. Szczegółowy program opublikowany jest w Tygodniku „Niedziela”.  

7. W przyszłą niedzielę (26 VI) odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie wyjazdu waka-
cyjnego na kolonię w Stegnach (22 VI-5 VII). Koszt całościowy za 14 dni to: 600 zł. Spotka-
nie po zakończeniu Mszy św. z godz. 11:00.  

8. Po ostatnim spotkaniu Rady Parafialnej pragnę przekazać kilka informacji, próśb i zapro-
szeń. Jak co roku liczymy na ciasta, na kiermasz - osobą koordynującą jest pani Teresa Gre-
gorczyk. Poszukujemy fantów na loterię, które można przynosić po Mszach św. do zakrystii 
lub do biura parafialnego. W dobrej organizacji festynu, potrzebujemy pomocy panów, któ-
rzy znajdą czas w sobotę i w niedzielę na przewiezienie, rozłożenie i złożenie sprzętu po-
trzebnego na boisku. Osobą koordynującą jest pan Marcin Janiec (rodzina Kołodziejskich). 
Szczegółowy program festynu podany będzie w przyszłą niedzielę (godz.: 12-18 z oficjalnym 
rozpoczęciem o godz. 14:00). Już dzisiaj możemy zapowiedzieć, że tzw. dmuchańce dla 
dzieci będą bezpłatne.  

9. Myśląc już o festynie w roku przyszłym, poszukujemy osób, które zechciałyby włączyć się w 
przygotowanie wniosku do Jeleniogórskiego Budżetu Obywatelskiego. Czas na składanie 
wniosku upływa za dwa tygodnie.  

10.Zachęcam do skorzystania z nowych numerów tygodników katolickich.  

 
 ks. dr Mariusz Majewski  

         proboszcz  



++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 
Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się:  
BAŁKUN Michał Paweł, stanu wolnego z parafii tutejszej oraz GUTEK Marietta Marta, stanu wolnego  
z parafii tutejszej – zapowiedź I.  

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze 
Intencje mszalne: 19 – 26 V 2019 r.  

Niedziela: 19 V – V Niedziela Wielkanocna 
Godz. 9:00   -   W intencji śp. Euzebii Kostrzewy (4 rocznica śmierci)  
Godz. 11:00  -  W intencji Dzieci I Komunijnych oraz ich Rodzin  
Godz. 13:00   -   W intencji śp. Władysławy Paskal - 9 rocznica śmierci 

Poniedziałek: 20 V 
Godz. 18:00   -   W intencji Parafii   

Wtorek: 21 V 
Godz. 18:00   -   W intencji Parafii   

Środa: 22 V 
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Zofii  

Czwartek: 23 V 
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Heleny Filipskiej  

Piątek: 24 V   
Godz. 18:00    -   W intencji śp. Heleny Filipskiej  

Sobota: 25 IV 
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Heleny Filipskiej  

Niedziela: 26 V – VI Niedziela Wielkanocna 
Godz. 9:00   -   W intencji śp. Anieli i Józefa Prokop  
    oraz śp. Stanisławy i Grzegorza Chorążyczewskich  
Godz. 11:00  -  W intencji zmarłych z rodziny Lisiewicz  
Godz. 13:00   -   W intencji Wiktorii w 18 rocznicę urodzin  
    oraz w intencji wszystkich matek w rodzinie 


