
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 
I Niedziela Adwentu  
1 grudnia 2019 roku 

1. Biuro parafialne czynne będzie w środę i w piątek od godz. 16:00 do 16:45.  
2. 1 grudnia przy naszym kościele, prowadzona jest kwesta na rzecz wsparcia dorocznej akcji: 

„Zostań św. Mikołajem”. Akcję na rzecz osób potrzebujących prowadzi Straż Miejska nasze-
go Miasta wraz z Jeleniogórskim Kołem PCK.  

3. Zapraszam na spotkanie rady parafialnej, które odbędzie się we wtorek 3 grudnia br. o 
godz. 19:00.  

4. Spotkanie formacyjne dla ministrantów starszych i lektorów w środę o 18:40. Spotkanie 
formacyjne dla ministrantów młodszych w piątek o godz. 18:45.  

5. Spotkanie Kręgu biblijnego w domu parafialnym, w środę o godz. 19:15.  
6. W rozpoczętym czasie Adwentu we wtorki, środy i czwartki sprawowane będą Msze św. wo-

tywne o Najświętszej Maryi Pannie czyli, tzw. roraty (godz. 18:00). Ksiądz Proboszcz zapra-
sza na nie szczególnie dzieci przygotowujące do I Komunii Świętej, licząc na to, że dzieci 
wraz z opiekunami pojawią się na roratach przynajmniej dwa razy w tygodniu. Dzieci za-
chęca się do przyjścia na roraty z lampionami. Informuję, że dzień spowiedzi adwentowej w 
naszej parafii, zaplanowany został na czwartek 19 grudnia br. 

7. W tym tygodniu przeżywamy I piątek miesiąca (6 XII). Okazja do spowiedzi od godz. 17:00 
do godz. 17:50. Następnie śpiew Litanii do Serca Pana Jezusa. Od 17 także adoracja Naj-
świętszego Sakramentu. Msza św. o godz. 18:00. 

8. W sobotę przypada I sobota miesiąca. Dodatkowa Msza św. celebrowana będzie o godz. 
9:00. Po jej zakończeniu zmiana tajemnic Żywego Różańca.  

9. Nasza Parafia wraz ze Szkołą Katolicką organizuje wyjazd do Pragi na jarmark adwentowo-
bożonarodzeniowy. Wyjazd w sobotę 14 XII o godz. 9:30, a powrót ok. 21:30. Czas pobytu w 
Pradze (ok. sześciu godzin), zawiera zwiedzanie z przewodnikiem Hradczan, Mostu Karola i 
Starówki oraz czas wolny na Jarmarku. Koszt 70 zł, zapisy w zakrystii.  

10.Osoby zapisane na „Zemstę Nietoperza” (29.02.20202), proszone są o dokonanie wpłaty za 
bilety i przejazd (bilet: 97 zł; + przejazd 35 zł=132 zł).  

11. W zakrystii do nabycia są świece „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”. Duże świece są po 
15 zł, a małe po 6 zł.  

12. Wolne intencje mszalne są we wszystkie dni tego tygodnia 
13. Na naszej stronie www w Aktualnościach znajdziemy informacje nt. „IV Biegu im. ks. Jerze-

go Gniatczyka”, który odbędzie się w Polkowicach 14 XII br. Bieg jest upamiętnieniem tra-
gicznych wydarzeń okresu stanu wojennego tj. pacyfikacji w Kopalni Rudna, która miała 
miejsce 16 XII 1981 roku. Bieg nosząc imię ks. Jerzego Gniatczyka jest uhonorowaniem jego 
osoby, dzięki któremu górnicy znaleźli ratunek w murach kościoła św. Barbary w Polkowi-
cach. Zachęcamy do udziału, całymi rodzinami!  

14. Za tydzień w dorocznej akcji charytatywnej pn.: „Pomoc Kościołowi na Wschodzie”, prze-
prowadzanej w całej Polsce, darem serca będziemy mogli wesprzeć katolików żyjących w 
krajach dawnego Związku Radzieckiego.  



15. Zachęcamy do skorzystania z nowych numerów tygodników katolickich („Gość Niedzielny” 
6 zł; „Niedziela” po 5 zł). W sprzedaży jest  grudniowy nr „Małego Gościa Niedzielnego” z 
dołączonym lampionem (5 zł).  

 

 ks. dr Mariusz Majewski  
         proboszcz  

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

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE 
Do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przygotowują się:  
GAŁEK Damian Adam stanu wolnego z parafii tutejszej oraz PUŁAWSKA Agnieszka Katarzyna  
stanu wolnego z parafii tutejszej – zapowiedź I.  

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

Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze 
Intencje mszalne: 1 - 8 XII 2019 r.  

Niedziela: 1 XII – I Niedziela Adwentu  
Godz. 9:00   -   W intencji Franciszka i Józefy Iżykowskich  
Godz. 11:00  -  W intencji śp. Wiesława w 10. rocznicę śmierci  
Godz. 12:30  - W intencji Parafii  

Poniedziałek: 2 XII 
Godz. 18:00   -   Intencja wolna 

Wtorek: 3 XII 
Godz. 18:00   -   Intencja wolna 

Środa: 4 XII 
Godz. 18:00   -   Intencja wolna 

Czwartek: 5 XII 
Godz. 18:00   -   Intencja wolna  

Piątek: 6 XII 
Godz. 18:00   -   Intencja wolna 

Sobota: 7 XII 
Godz. 9:00   -   W intencji Wspólnoty Żywego Różańca  
Godz. 18:00   -   Intencja wolna  

Niedziela: 8 XII – II Niedziela Adwentu - Uroczystość  
        Niepokalanego Poczęcia N.M.P.  
Godz. 9:00   -   W intencji śp. Grażyny Duszy w 1. rocznicę śmierci  
Godz. 11:00  -  W intencji śp. Haliny Wójcik, Eugeniusza, Władysława, Zbigniewa,  
    ks. Jerzego i zmarłych rodziców z obu stron  
Godz. 12:30  - W intencji śp. Krystyny Dziarmagi od rodziny z Skąśnej Górnej 


