
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 
Uroczystość Narodzenia Pańskiego 

25 grudnia 2019 roku 

1. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do piękna naszej świątyni, 
przygotowując ją na dzisiejszą uroczystość. Dziękuję tym wszystkim, którzy poprzez swoje 
ofiary, systematycznie dbają o estetykę kościoła i jego otoczenia. W tę troskę włącza się nie-
spełna połowa rodzin mieszkających na terenie Parafii. Prawdą jest, że gdyby wszyscy wpła-
cili, tak jak prosi Rada Parafialna tj. 1 zł/tydzień, czyli 52 zł rocznie, to środków by nie wy-
starczyło. Dodam też, że z przekazywanych na ten cel funduszy, staramy się korzystać bar-
dzo oszczędnie. Dziękując zaangażowanym i odpowiedzialnym, na prośbę Rady Parafialnej 
zachęcam pozostałe rodziny do włączenia się w troskę o naszą świątynię.  

2. Dziękuję wszystkim tym, którzy podzielili się świątecznymi specjałami z ks. proboszczem.  
3. W dniu jutrzejszym przeżywamy II dzień oktawy uroczystości Narodzenia Pańskiego - świę-

to św. Szczepana diakona, męczennika. Tradycyjnie w tym dniu naszą modlitwą i ofiarami 
wspieramy uczelnie katolickie w Polsce. W piątek 27 XII święto św. Jana apostoła i ewange-
listy. Na zakończenie Mszy św. pobłogosławione zostanie wino. W ramach oktawy Narodze-
nia Pańskiego w przyszłą niedzielę przeżywamy Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Jó-
zefa. Jest to dzień szczególnej modlitwy w intencji małżonków i rodzin. Podczas sumy para-
fialnej o godz. 12:30, będzie możliwość odnowienia przyrzeczeń przysięgi małżeńskiej.  

4. Zachęcamy do skorzystania z nowych numerów tygodników katolickich. Są to numery świą-
teczne („Gość Niedzielny” 10 zł; „Niedziela” po 10 zł). W „Niedzieli” jako dodatek płyta: 
„Kolędy i pastorałki” w wykonaniu Golec Uorkiestra oraz kalendarz z kard. Stefanem Wy-
szyńskim. W obu numerach dołączono List Apostolski papieża Franciszka: „O znaczeniu i 
wartości żłóbka”.  

 ks. dr Mariusz Majewski  
         proboszcz  



Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze 
Intencje mszalne: 22 - 29 XII 2019 r.  

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 Emilii Świerbutowicz w 3. rocznicę urodzin  
    o Boże błogosławieństwo 

Poniedziałek: 23 XII 
Godz. 18:00   -   W intencji Dariusza Baka z okazji imienin  

Wtorek: 24 XII 
Godz. 9:00   -   W intencji śp. Waldemara Zawalnickiego w 20. rocznicę śmierci  

Środa: 25 XII – Uroczystość Narodzenia Pańskiego 
Godz. 0:00  -   W intencji Parafii  
Godz. 9:00  -   W intencji śp. Aliny i Alfonsa Warwaszyńskich  
Godz. 11:00  -  W intencji śp. Janiny Stich (20. rocznica śmierci) 
Godz. 12:30  - W intencji śp. Emilii i Stanisława Citków oraz śp. Zbigniewa Citków  

Środa: 25 XII – Święto św. Szczepana męczennika  
Godz. 9:00  -   W intencji o łaskę zdrowia dla Krystyny w walce z chorobą  
Godz. 11:00  -  W intencji śp. Zbigniewa Sośnickiego  
Godz. 12:30  - W intencji śp. Krystyny Dziarmagi od uczestników pogrzebu  

Piątek: 27 XII - święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty  
Godz. 18:00   -   W intencji ks. Proboszcza z podziękowaniem za posługę w Parafii  
    - od Kręgu Domowego Kościoła  

Sobota: 28 XII 
Godz. 18:00   -   W intencji Wspólnoty Domowego Kościoła Rejonu Jeleniogórskiego  

Niedziela: 29 XII –Święto: Niedziela Świętej Rodziny  
Godz. 9:00  -   W intencji śp. Ryszarda Korkuza w 30. dni po pogrzebie  
   od uczestników pogrzebu  
Godz. 11:00  -  W intencji śp. Henryka Dziedzica z okazji przypadającej rocznicy urodzin  
Godz. 12:30  - 1) W intencji śp. Haliny i śp. Władysława  
   2) Msza św. dziękczynna za posługę proboszcza w Parafii 


