
	   	   	   	   OGŁOSZENIA	  PARAFIALNE	  
Parafia	  pw.	  św.	  Judy	  Tadeusza	  

w	  Jeleniej	  Górze	  
	  
Uroczystość	  Świętej	  Bożej	  Rodzicielki	  	  

1	  stycznia	  2017	  roku	  
Światowy	  dzień	  modlitwy	  o	  pokój	  	  

	  
1. W	  tym	  tygodniu	  biuro	  parafialne	  jest	  zamknięte.	  	  
2. Z	   dniem	   dzisiejszym	   kończy	   się	   oktawa	   uroczystości	   Narodzenia	   Pańskiego.	   W	   liturgii	  	  

Kościoła	   do	  Niedzieli	   Chrztu	   Pańskiego	   (w	   tym	   roku	   8	   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	  8	   stycznia	  o	   godz.	   17:00	  w	   sali	   kominkowej	  domu	  parafialnego.	   Serdecznie	   zapra-‐
szam	  całe	  rodziny	  do	  wspólnego	  kolędowania.	  	  

3. W	  najbliższy	  piątek	  przeżywamy	  Uroczystość	  Objawienia	  Pańskiego.	  Msze	  św.	  wg	  porząd-‐
ku	  niedzielnego	  wraz	  z	  Eucharystią	  wieczorną	  już	  5	  stycznia.	  Podczas	   liturgii	  pobłogosła-‐
wione	  zostaną	  kadzidło	  i	  kreda.	  	  

4. Tego	  dnia	  (6	  I)	  ulicami	  naszego	  miasta	  przejdzie	  VI	  Karkonoski	  Orszak	  Trzech	  Króli.	  Roz-‐
poczęcie	  ok.	  godz.	  13	  przy	  Bazylice	  Świętych	  Erazma	  i	  Pankracego.	  Wcześniej	  sprawowana	  
będzie	   Msza	   św.	   w	   bazylice	   o	   godz.	   12:00.	   Liturgię	   muzycznie	   animować	   będzie	   Kapela	  	  
Góralska	   „Janicki”	   z	   Borówna	   k.	   Kamiennej	   Góry.	   Główny	   organizator,	   tj.:	   Karkonoskie	  	  
Stowarzyszenie	  Edukacyjne	  u	  Erazma	   i	   Pankracego	  oraz	  partner	  wydarzenia:	   Jeleniogór-‐
skie	  Centrum	  Kultury,	  serdecznie	  zapraszają	  do	  licznego	  udziału	  w	  największych	  ulicznych	  
jasełkach	  świata,	  organizowanych	  w	  ponad	  500	  miejscowościach	  naszego	  kraju	  i	  poza	  jego	  
granicami.	  	  

5. Intencje	  mszalne	  w	  tym	  tygodniu	  są	  wolne	  w:	  poniedziałek,	  wtorek,	  środę,	  piątek	  o	  godz.	  
9:00;	  12:30	  oraz	  w	  sobotę,	  a	  także	  w	  przyszłą	  niedzielę	  o	  godz.	  9:00;	  11:00;	  12:30.	  	  

6. Zachęcam	  do	  skorzystania	  wciąż	  aktualnych	  numerów	  świąteczno-‐noworocznych	  tygodni-‐
ków	  katolickich.	  	  

7. Wszystkim	   naszym	   parafianom	   i	   gościom	   na	   progu	   Roku	   Pańskiego	   2017	   życzę	   Bożego	  
błogosławieństwa	  i	  Bożej	  mocy	  na	  każdy	  dzień!	  	  

	   	  
	  
	   ks.	  dr	  Mariusz	  Majewski	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  proboszcz	  
	  

8. Plan	  kolędy	  na	  bieżący	  tydzień:	  	  
2	  stycznia	  (poniedziałek):	  ul.	  Okrężna	  è	  nry:	  od	  godz.	  15:00:	  1;	  5;	  7;	  19;	  17;	  9;	  11;	  13;	  	  
od	  godz.	  17:50:	  11;	  13;	  25;	  23;	  21;	  	  
ok	  godz.	  19:00:	  27;	  31;	  41;	  39;	  37;	  35;	  33;	  51;	  49;	  45;	  43.	  	  

	  

3	  stycznia	  (wtorek):	  ul.	  Okrężna	  è	  nry:	  od	  godz.	  15:00:	  28;	  30;	  32;	  34;	  36;	  54;	  	  
od	  godz.	  17:50:	  56;	  66;	  68;	  84;	  82;	  80;	  78;	  74;	  72;	  70;	  58;	  50;	  48;	  46.	  

	  

4	  stycznia	  (środa):	  ul.	  Okrężna	  è	  nry:	  od	  godz.	  15:00:	  44;	  42;	  40;	  38;	  12;	  22;	  10;	  	  
od	  godz.	  17:50:	  24;	  8;	  6;	  4;	  2;	  	  
ul.	  Mickiewicza	  od	  ok	  godz.	  19:00	  nr:	  120.	  	  

	  

5	  stycznia	  (czwartek):	  ul.	  Podleśna	  è	  nry:	  od	  godz.	  15:00:	  100;	  102;	  104;	  106;	  23;	  21;	  19;	  	  
Podleśna	  od	  godz.	  18:15:	  68/1	  A;	  68/2	  B;	  68/3	  C;	  98;	  96;	  94	  A;	  94	  B;	  17;	  92;	  90;	  88	  A;	  88	  B;	  86.	  	  

	  



	  
Parafia	  pw.	  św.	  Judy	  Tadeusza	  w	  Jeleniej	  Górze	  

Intencje	  mszalne:	  1	  –	  8	  I	  2017	  r.	  	  
	  
	  
Niedziela:	  1	  I	  –	  Uroczystość	  Maryi	  Świętej	  Bożej	  Rodzicielki	  	  
Godz.	  9:00	  	   	  -‐	  	  	   Za	  Parafian	  	  

Godz.	  11:00	  	   -‐	   W	  intencji	  o	  pomyślny	  przebieg	  operacji	  dla	  małej	  Hani	  i	  powrót	  do	  zdrowia	  	  

Godz.	  12:30	  	   -‐	  	   W	  intencji	  śp.	  Mieczysława,	  Barbary,	  Małgorzaty	  	  
	  
Poniedziałek:	  2	  I	  
Godz.	  17:00	  	   	  -‐	  	  	   …………………………	  –	  intencja	  wolna	  
	  
Wtorek:	  3	  I	  
Godz.	  17:00	  	   	  -‐	  	  	   …………………………	  –	  intencja	  wolna	  
	  
Środa:	  4	  I	  	  
Godz.	  17:00	  	   -‐	  	   …………………………	  –	  intencja	  wolna	  
	  
Czwartek:	  5	  I	  
Godz.	  17:00	  	   -‐	  	   W	  intencji	  rodziny	  Pyrzanowskich	  o	  Boże	  błogosławieństwo	  w	  nowym	  roku	  	  	  
	  
	  
Piątek:	  6	  I	  –	  Uroczystość	  Objawienia	  Pańskiego	  	  
Godz.	  9:00	  	   	  -‐	  	  	   …………………………	  –	  intencja	  wolna	  

Godz.	  11:00	  	   -‐	   W	  intencji	  rodziny	  Mittelstadt	  o	  Boże	  błogosławieństwo	  	  w	  nowym	  roku	  	  

Godz.	  12:30	  	   -‐	  	   …………………………	  –	  intencja	  wolna	  
	  
Sobota:	  7	  I	  
Godz.	  17:00	  	   -‐	  	   W	  intencji	  Parafii	  	  
	  
	  
Niedziela:	  8	  I	  –	  Niedziela	  Chrztu	  Pańskiego	  	  
Godz.	  9:00	  	   	  -‐	  	  	   …………………………	  –	  intencja	  wolna	  

Godz.	  11:00	  	   -‐	   …………………………	  –	  intencja	  wolna	  

Godz.	  12:30	  	   -‐	  	   …………………………	  –	  intencja	  wolna	  
	  
	  


