
OGŁOSZENIA	  PARAFIALNE	  
Parafia	  pw.	  św.	  Judy	  Tadeusza	  

w	  Jeleniej	  Górze	  
	  

Święto	  św.	  Szczepana	  męczennika	  	  
II	  dzień	  oktawy	  uroczystości	  Narodzenia	  Pańskiego	  	  

26	  XII	  2016	  roku	  
	  

1. Podczas	   trwającej	   oktawy	   uroczystości	   Narodzenia	   Pańskiego	   w	   dni	   robocze	   Msze	   św.	  	  
celebrowane	  są	  o	  godz.	  17:00.	  	  

2. Kancelaria	  w	  tym	  tygodniu	  będzie	  zamknięta.	  	  
3. W	  dniu	  jutrzejszym	  (27	  XII)	  przeżywamy	  święto	  św.	  Jana	  Apostoła	  i	  Ewangelisty	  –	  odpust	  

parafialny	  na	  Zabobrzu	   III.	  Na	   zakończenie	   jutrzejszej	  Eucharystii,	   zgodnie	   ze	   zwyczajem	  
pobłogosławione	  zostanie	  wino.	  	  

4. W	   środę	   (28	   XII)	   święto	   Świętych	   Młodzianków.	   Na	   Mszę	   św.	   zapraszam	   rodziców	  	  
z	  małymi	  dziećmi,	  którym	  udzielimy	  specjalnego	  błogosławieństwa.	  	  

5. W	  piątek	  (30	  XII)	  przypada	  Święto	  Świętej	  Rodziny.	  Zapraszam	  do	  wspólnej	  modlitwy	  za	  
nasze	  rodziny.	  Wieczorną	  Eucharystię	  poprzedzi	  koronka	  do	  Bożego	  Miłosierdzia	  w	  inten-‐
cji	  rodzin	  naszej	  parafii.	  

6. W	  ostatnim	  dniu	  roku	  kalendarzowego	  (sobota	  31	  XII)	  zapraszam	  na	  godz.	  16:30	  na	  nabo-‐
żeństwo	  przebłagalno-‐dziękczynne,	  po	  którym	  celebrowana	  będzie	  Eucharystia	  z	  uroczy-‐
stości	  Świętej	  Bożej	  Rodzicielki.	  Od	  godz.	  16:00	  będzie	  okazja	  do	  skorzystania	  z	  sakramen-‐
tu	  pokuty,	  w	  tym	  czasie	  rozpocznie	  się	  już	  adoracja	  Najświętszego	  Sakramentu.	  	  

7. W	  Nowy	  Rok	  Msze	  św.	  w	  porządku	  niedzielnym	  (9:00,	  11:00	  i	  12:30).	  	  
8. Zachęcamy	  do	  skorzystania	  ze	  świątecznych	  numerów	  prasy	  katolickiej.	  	  
9. W	  pierwszym	  tygodniu	  ferii	  zimowych	  (11-‐18	  lutego	  2017	  r.)	  nasza	  parafia	  organizuje	  wy-‐

jazd	  dla	  młodzieży	  i	  dzieci	  do	  Zakopanego	  (od	  klasy	  III	  SP).	  Całościowy	  koszt	  wraz	  z	  prze-‐
jazdem,	  pobytem,	   	  wyżywieniem	  580	  zł.	  Zapisani	  są	   już	  nasi	  ministranci,	  dzieci	  ze	  scholii,	  	  
a	  także	  kilku	  uczniów	  z	  gimnazjum	  katolickiego.	  Osoby	  zainteresowane	  proszę	  o	  kontakt.	  	  

10. Informuję,	   iż	   rodzinne	  kolędowanie	  w	  naszej	   parafii,	   odbędzie	   się	  w	  niedzielę	   8	   stycznia	  	  
o	  godz.	  17:00.	  Już	  dzisiaj	  serdecznie	  zapraszam	  na	  to	  spotkanie.	  	  

11. Wizytę	  duszpasterską,	  zwaną	  popularnie	  kolędą	  ks.	  Proboszcz	  rozpocznie	  w	  rodzinach	  na-‐
szej	  parafii	  od	  27	  grudnia.	  W	  tzw.	  dni	  robocze	  (od	  poniedziałku	  do	  piątku)	  w	  pierwszym	  
domu	   wizyta	   rozpoczynać	   się	   będzie	   o	   godz.	   15:00.	   W	   trakcie	   kolędy	   będzie	   przerwa	  	  
na	  wieczorną	  Eucharystię	  (od	  godz.	  16:30)	  i	  kontynuacja	  odwiedzin	  od	  godz.	  18.	  W	  związ-‐
ku	  z	  obowiązkami	  wynikającymi	  z	  pracy	  zawodowej	  nie	  zawsze	  wszyscy	  domownicy	  będą	  
mogli	  być	  obecni,	  jednakże	  zachęca	  się	  o	  ile	  oczywiście	  będzie	  to	  możliwe,	  aby	  rodzina	  była	  
w	  komplecie,	  aby	  razem	  upraszać	  Boga	  o	  dar	  Jego	  błogosławieństwa.	  W	  przeddzień	  wizyty	  
duszpasterskiej	  ministranci	  będą	  informować	  o	  tym	  fakcie	  podając	  przybliżony	  czas	  kolę-‐
dy.	  Nie	  zawsze	  uda	  się	  go	  dotrzymać,	  ale	  na	  odwiedziny	  w	  każdym	  domu	  planowane	   jest	  
ok.	  10	  –	  15	  min.	  	  

12. W	   środę	   28	   grudnia	   od	   godz.	   15:00;	   ul.	  Mała:	   25;	   23;	   21;	   19;	   17;	   15/1;	   15/2;	   od	   godz.	  
17:50	  nr:	  1;	  3;	  5;	  7;	  9;	  11;	  11/1;	  13/1;	  13	  a;	  ok	  godz.	  19:45	  ul.	  E.	  Orzeszkowej:	  38;	  36;	  34;	  
32;	  13;	  11;	  30;	  26.	  Czwartek	  29	  grudnia	  od	  godz.	  15:00	  ul.	  Południowa:	  1;	  3;	  7/1;	  9;	  11;	  8;	  
10;	  15;	  13;	  od	  godz.	  17:50	  nr:	  14;	  16;	  18;	  20;	  22;	  21/1;	  21/3;	  19;	  17;	  ok	  godz.	  19:45	  ul.	  E.	  
Orzeszkowej	  2;	  4;	  6;	  8;	  1;	  3/2;	  5;	  7;	  22;	  24.	  	  

13. Wszystkim	  naszym	  parafianom	  i	  gościom	  na	  dalsze	  przeżywanie	  misterium	  Wcielenia	  Syna	  
Bożego	  życzę	  Bożej	  mocy	  w	  głoszeniu	  światu	  prawdy	  o	  Bogu,	  który	  stał	  się	  człowiekiem.	  	  

	  
	  
	   ks.	  dr	  Mariusz	  Majewski	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  proboszcz	  


