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1. 25	  grudnia	  jest	  pierwszym	  dniem	  uroczystości	  Narodzenia	  Pańskiego.	  Radość	  z	  faktu	  naro-‐
dzenia	  Pana	  świętujemy	  w	  liturgii	  Kościoła	  przez	  osiem	  dni,	  tj.	  do	  1	  stycznia	  włącznie.	  Z	  ra-‐
cji	  dzisiejszej	  uroczystości	  nie	  obowiązuje	  piątkowa	  wstrzemięźliwość	  od	  pokarmów	  mię-‐
snych.	  Jutro	  w	  drugim	  dniu	  oktawy	  Msze	  św.	  celebrowane	  będą	  o	  godz.	  9:00,	  11:00	  i	  12:30.	  
Tego	  dnia	  o	  godz.	  17:00	  celebrowana	  będzie	  Eucharystia	   już	  z	   liturgii	  niedzielnej	  wg	   for-‐
mularza	  ze	  święta	  Świętej	  Rodziny.	  Z	  tej	  racji,	  iż	  jest	  to	  sobota	  od	  godz.	  16	  do	  17	  trwać	  bę-‐
dzie	  adoracja	  Najświętszego	  Sakramentu.	  	  

2. Dzisiejsza	  uroczystość	  jest	  dla	  mnie	  okazją,	  aby	  podziękować	  wszystkim,	  którzy	  zaangażo-‐
wali	   się	   przygotowanie	   naszej	   świątyni	   na	   uroczystość	   Narodzenia	   Pańskiego.	   Dziękuję	  
państwu	  Żelazowskim	  za	  przekazanie	  choinek.	  Dziękuję	  ekipie	  zaangażowanej	  w	  budowę	  
szopki,	  której	  przewodził	  pan	  Henryk	  Parys,	  a	  byli	  to	  panowie:	  Stanisław	  Potrzeszcz,	  Remi-‐
giusz	   Cichy,	  Marek	   Stangret,	   Adam	  Bartnicki,	  Marek	  Berezowski,	   Janusz	   Pyrka	   oraz	  mło-‐
dzieńcy	  Ludorowski	  Mikołaj	  i	  Ozga	  Bartek.	  Dziękuję	  także	  rodzinom:	  Kołodziejskim	  i	  Janiec	  
za	  wykonane	  dekoracje.	  Przy	  tej	  okazji	  chcę	  podziękować	  także	  panu	  Organiście	  za	  pomoc	  
w	  przygotowaniu	  dekoracji	  na	   tegoroczny	  adwent.	  Dziękuję	  ministrantom	   i	   rodzinie	  Nie-‐
wiadomskich	   za	   pomoc	  w	   układaniu	   szopki	   i	   środowych	   porządkach	  w	   kościele.	   Pragnę	  
podziękować	   serdecznie	   rodzinom	   Kozioł,	   Wichowskim	   i	   Bujanowskim	   za	   posprzątanie	  
naszej	  świątyni	  na	  dzisiejszą	  uroczystość.	  	  

3. Z	  radością	  informuję,	  iż	  dzięki	  pomocy	  pana	  Andrzeja	  Typera	  powstała	  nowa	  strona	  inter-‐
netowa	  naszej	  parafii:	  www.parafiaczarne.pl	   .	  Dziękuję	  również	  panu	  Mirosławowi	  Ludo-‐
rowskiemu	   za	   animowanie	   i	   archiwizowanie	   strony.	   Zachęcam	   do	   odwiedzania	   strony.	  
Przypomnę,	  iż	  od	  dnia	  odpustu	  parafialnego	  funkcjonuje	  profil	  naszej	  parafii	  na	  Facebooku	  
(https://www.facebook.com/Parafia-‐pw-‐%C5%9Bw-‐Judy-‐Tadeusza-‐w-‐Jeleniej-‐
G%C3%B3rze-‐1056452711033736/).	   Zachęcam	   do	   korzystania	   z	   możliwości,	   jakimi	   po-‐
sługuje	  się	  dzisiejszy	  świat	  w	  komunikacji	  międzyludzkiej.	  Wszak	  możliwości,	  jakie	  daje	  In-‐
ternet	  są	  okazją	  do	  prowadzenia	  dzieł	  ewangelizacyjnych.	  Na	  stronie	  parafialnej	  znajdzie-‐
my	  między	   innymi	  wejście	  do	  obrazu	  z	  naszego	  kościoła	  on	   line,	  a	   jest	   to	  możliwe	  dzięki	  
uprzejmości	  Telewizji	  Strimeo	  TV.	  	  

4. Przeżywane	  święta	  są	  także	  okazją	  do	  zauważenia,	   iż	  w	  naszym	  kościele	  pojawiło	  się	  do-‐
datkowe	  oświetlenie	  skierowane	  na	  oblicze	  Chrystusa,	  nowy	  ornat	  i	  nowe	  księgi	  liturgiczne	  
(obrzędy	  chrztu	  dzieci,	  małżeństwa	  oraz	  komplet	  lekcjonarzy	  mszalnych	  wraz	  z	  ewangelia-‐
rzem).	  	  

5. Informuję,	  iż	  w	  trzecią	  niedzielę	  miesiąca	  taca	  wyniosła	  1341,85	  zł.	  Środki	  te	  przeznaczone	  
zostały	  na	  pokrycie	  kosztów	  pierwszego	  etapu	  prac	  remontowych.	  W	  tym	  miejscu	  pragnę	  
podziękować,	   że	  plebania	  staje	  się	  dla	  mnie	  domem,	  gdzie	  mogę	  spokojnie	   funkcjonować	  
służąc	  Wspólnocie	  wiary.	  Dziękuję	  także	  za	  wszelkie	  przejawy	  życzliwości	  okazywanych	  mi	  
w	  wymiarze	  materialnym	  i	  duchowym	  	  	  

6. Zachęcamy	   do	   skorzystania	   ze	   świątecznych,	   podwójnych	   numerów	   prasy	   katolickiej.	  	  
Ze	  stolika	  pod	  chórem	  możemy	  zabrać	  kalendarz	  pielgrzymkowy.	  	  

7. Wszystkim	   naszym	   parafianom	   i	   gościom	   życzę	   Bożego	   pokoju,	   radości	   w	   przeżywaniu	  	  
i	  dzieleniu	  się	  tajemnicą	  obecności	  Boga	  w	  naszym	  życiu.	  	  
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