
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 
III Niedziela Adwentu  

15 grudnia 2019 roku 

1. Biuro parafialne czynne będzie tylko w piątek od godz. 16:00 do 16:45 (jest to ostatnia oka-
zja przed świętami).  

2. W trwającym Adwencie we wtorki, środy i czwartki sprawowane będą Msze św. wotywne o 
Najświętszej Maryi Pannie czyli, tzw. roraty (godz. 18:00). Ksiądz Proboszcz zaprasza na nie 
szczególnie dzieci przygotowujące do I Komunii Świętej, licząc na to, że dzieci wraz z opie-
kunami pojawią się na roratach przynajmniej dwa razy w tygodniu. Dzieci zachęca się do 
przyjścia na roraty z lampionami.  

3. Dzień spowiedzi adwentowej w naszej parafii, przeżyjemy w czwartek 19 grudnia br. O godz. 
9:00 oraz 19:00 rozpocznie się krótkie nabożeństwo pokutne, a następnie okazja do spo-
wiedzi. Ponadto ze spowiedzi można skorzystać w najbliższą środę w Bazylice (od 8:00 i 
16:00), a w sobotę w Jeżowie Sudeckim (od. 8:30 i 17:00).  

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

5. Wolne intencje mszalne są w poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, piątek.  
6. Dziękuję za złożone ofiary na rzecz: „Pomocy Kościołowi na Wschodzie”. Zebranych zostało: 

361 zł.   
7. Zgodnie z informacją podaną w ub. niedzielę, opłatki nie są roznoszone po domach, ale 

można się w nie zaopatrzyć dzisiaj i w przyszłą niedzielę po Mszach św. pod chórem (ofiary 
składane przy tej okazji, przeznaczone będą na prace wykonywane w kościele).  

8. Zapraszam i proszę o pomoc w przedświątecznym strojeniu kościoła. Rozpoczynamy w pią-
tek 20 XII o godz. 19:00.  

9. Odwiedziny osób starszych i chorych z przedświąteczną posługą sakramentalną, zaplano-
wane są na sobotę 21 XII oraz poniedziałek 23 XII. Proszę o zgłaszanie adresów w zakrystii, 
nie dotyczy to tych osób, które regularnie odwiedzane są w I piątki miesiąca.  

10.Zachęcamy do skorzystania z nowych numerów tygodników katolickich („Gość Niedzielny” 
6 zł; „Niedziela” po 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 III.  

======================================================= 



Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze 
Intencje mszalne: 8 - 15 XII 2019 r.  

Niedziela: 15 XII – III Niedziela Adwentu - Gaudete 
Godz. 9:00   -   W intencji śp. Bogumiły i Henryka Muratów  
Godz. 11:00  -  W intencji Dominika Budzyńskiego w 12 rocznicę urodzin  
    z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o nie na dalsze życie  
    oraz rozpoznanie powołania i życie z nim zgodne  
Godz. 12:30  - W intencji śp. Heleny Pajączek w 1. rocznicę śmierci 

Poniedziałek: 16 XII 
Godz. 18:00   -   Intencja wolna 

Wtorek: 17 XII 
Godz. 18:00   -   Intencja wolna 

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

Czwartek: 19 XII 
Godz. 18:00   -   Intencja wolna 

Piątek: 20 XII 
Godz. 18:00   -   Intencja wolna 

Sobota: 21 XII 
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Kazimierza Dajnowicza (15. rocznica śmierci)  
    i Witolda Dajnowicza (31. rocznica śmierci) 

Niedziela: 21 XII – IV Niedziela Adwentu 
Godz. 9:00   -   W intencji śp. Alfreda Makieli (7. rocznica śmierci) 
Godz. 11:00  -  W intencji Julii z okazji 4. rocznicy urodzin  
Godz. 12:30  - W intencji śp. Emilii Świerbutowicz w 3. rocznicę urodzin  
    o Boże błogosławieństwo 


