
	   	   	   	   OGŁOSZENIA	  PARAFIALNE	  
Parafia	  pw.	  św.	  Judy	  Tadeusza	  

w	  Jeleniej	  Górze	  
	  
Uroczystość	  Świętej	  Bożej	  Rodzicielki	  	  

1	  stycznia	  2016	  roku	  
	  

1. W	  najbliższą	  niedzielę	  po	  Mszy	  św.	  o	  godz.	  9	  zmiana	  tajemnic	  Żywego	  Różańca.	  	  
2. Z	   dniem	   dzisiejszym	   kończy	   się	   oktawa	   uroczystości	   Narodzenia	   Pańskiego.	   W	   liturgii	  	  

Kościoła	  do	  Niedzieli	  Chrztu	  Pańskiego	  (w	  tym	  roku	  10	  stycznia),	   trwa	  okres	  Narodzenia	  
Pańskiego.	  W	  tym	  czasie	  szczególnie	  wielbimy	  Boga	  za	  dar	  Wcielenia	  Syna	  Bożego.	  Zachę-‐
cam	  do	  śpiewu	  kolęd	  w	  naszych	  domach,	  do	  rodzinnego	  kolędowania.	  Teraz	  jest	  ten	  wła-‐
ściwy	  czas,	  aby	  w	  pięknych	  polskich	  kolędach	  i	  pastorałkach	  niejako	  wchodzić	  w	  tajemnice	  
Bożego	  Narodzenia.	  Nasze	  parafialne	  rodzinne	  kolędowanie	  odbędzie	  się	  w	  następną	  nie-‐
dzielę	  3	   stycznia	  o	   godz.	   17:00	  w	   sali	   kominkowej	  domu	  parafialnego.	   Serdecznie	   zapra-‐
szam	  całe	  rodziny	  do	  wspólnego	  kolędowania.	  	  

3. Wizytę	   duszpasterską,	   zwaną	   popularnie	   kolędą	   rozpocznę	   w	   rodzinach	   naszej	   parafii	  	  
od	  2	  stycznia.	  Od	  poniedziałku	  do	  piątku	  w	  pierwszym	  domu	  planuję	  rozpoczynać	  wizytę	  	  
o	   godz.	   15:00.	  W	   trakcie	   kolędy	   będzie	   przerwa	  na	  wieczorną	  Eucharystię	   i	   kontynuacja	  
odwiedzin	  od	  godz.	  18.	  W	  związku	  z	  obowiązkami	  wynikającymi	  z	  pracy	  zawodowej	  zdaję	  
sobie	   sprawę,	   iż	  nie	   zawsze	  wszyscy	  domownicy	  będą	  mogli	  być	  obecni,	   jednakże	  zachę-‐
cam	   o	   ile	   oczywiście	   będzie	   to	   możliwe,	   aby	   rodzina	   była	   w	   komplecie,	   abyśmy	   mogli	  	  
razem	  upraszać	  Boga	  o	  dar	   Jego	  błogosławieństwa.	  W	  przeddzień	  wizyty	  duszpasterskiej	  
ministranci	  będą	  informować	  o	  tym	  fakcie	  podając	  przybliżony	  czas	  kolędy.	  Nie	  zawsze	  się	  
uda	  go	  dotrzymać,	  ale	  planuję	  na	  odwiedziny	  w	  każdym	  domu	  poświęcić	  ok.	  15	  min.	  	  

4. W	  dniu	  jutrzejszym	  od	  godz.	  16	  adoracja	  Najświętszego	  Sakramentu	  i	  okazja	  do	  spowiedzi.	  
O	  godz.	  17:00	  Eucharystia	  z	  liturgii	  niedzielnej.	  	  

5. W	  sobotę	  (2	  I)	  odwiedzę	  rodziny	  zamieszkałe	  przy	  ul.	  Dziecinnej	  (od	  godz.	  10:30).	  W	  nie-‐
dzielę	  (3	  I)	  od	  godz.	  15:00	  odwiedzę	  rodziny	  zamieszkałe	  przy	  ul.	  Skowronków	  numery	  od	  
17	  do	  29,	  a	  w	  poniedziałek	  (4	  I)	  ul.	  Skowronków	  numery	  od	  1	  do	  15.	  	  è	  od	  wtorku	  ul.	  Wesoła.	  

6. Na	  podstawie	  przeprowadzonej	  sondy	  pośród	  naszych	  parafian	   i	  decyzji	  Rady	  Parafialnej	  	  
w	  sprawie	  sprzątania	  kościoła	  informuję,	  iż	  z	  nowym	  rokiem	  przechodzimy	  na	  system	  zle-‐
cenia	  sprzątania	  naszej	  świątyni	  firmie	  sprzątającej	  lub	  umowy	  z	  osobą,	  która	  podejmie	  się	  
tego	  zadania.	  Osoby	  zainteresowane	  takim	  zadaniem	  proszone	  są	  o	  kontakt	  z	  ks.	  probosz-‐
czem	  lub	  panią	  Lajlą	  Łoś	  lub	  Jadwigą	  Kownacką.	  Wspomniane	  Panie	  w	  imieniu	  Rady	  Para-‐
fialnej	  zajmować	  się	  będą	  dokumentowaniem	  wpłat	  od	  poszczególnych	  rodzin.	  Przypomnę,	  
że	   Rada	   Parafialna	   ustaliła	   stawkę	   1	   zł/tydzień,	   a	  więc	   52	   zł	   rocznie	   od	   rodziny.	   Środki	  	  
te	   powinny	  wystarczyć	   na	   sprzątanie,	   zakup	   kwiatów,	   środków	   czystości,	   a	   na	   początku	  
także	   niezbędnego	   sprzętu.	   Oczywiście	   środki	   wystarczą	   o	   ile	   większość	   zechce	   podjąć	  	  
to	  wyzwanie.	  Co	  do	  sposobu	  przekazywania	  ofiar	  na	  ten	  cel	  to	  można	  środki	  przekazywać	  
w	  podpisanych	  kopertach	  dla	  członków	  Rady	  Parafialnej,	  można	  wpłacać	  ustaloną	  kwotę	  
na	  konto	  parafialne,	  ostatecznie	  także	  można	  przekazać	  je	  osobiście	  w	  zakrystii	  lub	  w	  kan-‐
celarii.	  Kwota	  ofiary	  może	  być	  przekazywana	  co	  miesiąc,	  kwartalnie,	  półrocznie	   lub	  cało-‐
rocznie;	  zawsze	  zaznaczając,	  iż	  są	  to	  środki	  z	  przeznaczeniem	  na	  sprzątanie,	  a	  przy	  wpłacie	  
na	  konto	  parafialne	  z	  dopiskiem:	  darowizna	  na	  cele	  kultu	  religijnego.	  	  

7. Do	  zawarcia	  małżeństwa	  przygotowują	  się:	  Radosław	  Szczepanek,	  stanu	  wol.,	  zam.	  w	  tutej-‐
szej	  parafii	  i	  Marcelina	  Skóra,	  stanu	  wol.,	  zam.	  w	  Kamiennej	  Górze	  –	  zapowiedź	  I.	  	  

8. Zachęcam	  do	  skorzystania	  z	  nowych	  tygodników	  prasy	  katolickiej.	  	  
9. Wszystkim	   naszym	   parafianom	   i	   gościom	   na	   progu	   Roku	   Pańskiego	   2016	   życzę	   Bożego	  

błogosławieństwa.	  	  
	   	  
	   ks.	  dr	  Mariusz	  Majewski	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  proboszcz	  


