
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 
Święto Świętej Rodziny  
Jezusa, Maryi i Józefa  

29 grudnia 2019 roku 

1. Z racji uroczystości przypadającej 1 stycznia, biuro parafialne w środę będzie nieczynne.  
2. Proboszcz Parafii św. Jana Chrzciciela w Cieplicach zaprasza 29 grudnia na koncert kolęd i 

pastorałek pt. „Przyjaciele dla parafii”. Początek godz.16.00. Po koncercie wszyscy są zapro-
szeni do kawiarenki na pyszne ciasto i inne atrakcje świąteczne. Będzie można również na-
być „cegiełki z niespodzianką”.  

3. W tym tygodniu przypada uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki - 1 stycznia. W tym dniu 
katolików obowiązuje uczestnictwo we Mszy św. W przeddzień we wtorek 31 XII o godz. 
18:00 odprawione zostanie nabożeństwo przebłagalno-dziękczynne na zakończenie roku z 
odśpiewaniem suplikacji, a po nim celebrowana będzie Msza św. z uroczystości. W Nowy 
Rok niedzielny porządek Mszy św. (tj.: 9:00; 11:00; 12:30).  

4. Nowy ks. Proboszcz 1 stycznia poda plan wizyty duszpasterskiej. W czwartek 2 stycznia roz-
pocznie odwiedziny od ul. Poziomkowej. Tradycyjnie dzień wcześniej ministranci będą za-
powiadać kolędę.  

5. Najbliższy piątek to I piątek miesiąca. Od godz. 17:00 adoracja Najświętszego Sakramentu. 
W tym czasie okazja do spowiedzi. O godz. 17:50 śpiew Litanii do Serca Pana Jezusa, na-
stępnie Msza św. Po Eucharystii zbiórka dla ministrantów i lektorów.  

6. W sobotę dodatkowa Msza św. o godz. 9:00, a po niej zmiana tajemnicy Żywego Różańca.  
7. W niedzielę 5 stycznia przed kościołami naszego miasta, odbędzie się kwesta na rzecz 

wsparcia bieżącej działalności Zespołu Szkół Katolickich. Za dar serca z góry serdecznie 
dziękuję.  

8. W przyszłą niedzielę 5 stycznia, ks. Bogdan Żygadło - dziekan naszego Dekanatu, podczas 
sumy o 12:30, uroczyście wprowadzi w urząd proboszcza ks. Tomasza Biszkę.  

9. Opera Wrocławska odwołała premierę „Zemsta Nietoperza”, planowaną na 29 lutego. Oso-
by, które wykupiły bilety proszone są o zgłoszenie się po zwrot wpłaty. Wyjazd na „Poławia-
czy Pereł” 25 stycznia, pozostaje bez zmian. W niedzielę 19 stycznia w ogłoszeniach podana 
zostanie godzina i miejsce wyjazdu.  

10.Wolne intencje mszalne w tym tygodniu są we wtorek, 1 I o godz. 11:00; w czwartek, piątek i 
w sobotę o godz. 18:00.  

11. Rodziców dzieci zapisanych na wyjazd do Zakopanego (8-15 II), zapraszam na spotkanie 
organizacyjne. Odbędzie się ono w poniedziałek (30 XII), po zakończeniu Mszy św.  

 

 ks. dr Mariusz Majewski  
         proboszcz  



Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze 
Intencje mszalne: 29 XII 2019 - 5 I 2020 r.  

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  

Poniedziałek: 30 XII 
Godz. 18:00   -   W intencji Ryszarda z okazji 70. urodzin z podziękowaniem za otrzymane  
    łaski i prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie na dalsze lata  

Wtorek: 31 XII 
Godz. 18:00   -   W intencji Parafii  

Środa: 1 I – Uroczystość Matki Bożej Świętej Bożej Rodzicielki  
Godz. 9:00  -   W intencji śp. Aurelii i zmarłych z rodziny  
Godz. 11:00  -  Intencja wolna  
Godz. 12:30  - O łaskę zdrowia  

Czwartek: 2 I  
Godz. 18:00   -   Intencja wolna  

Piątek: 3 I  
Godz. 18:00   -   Intencja wolna 

Sobota: 4 I 
Godz. 9:00   -   W intencji Wspólnoty Żywego Różańca  
Godz. 18:00   -   Intencja wolna 

Niedziela: 5 I – Niedziela 
Godz. 9:00  -   W intencji Wandy Dawiec w 80. urodziny z podziękowaniem i prośbą  
    o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata  
Godz. 11:00  -  W intencji córek Anny i Małgorzaty wraz z rodzinami  
    Msza św. dziękczynno-błagalna z prośbą o Boże błogosławieństwo  
    i opiekę Matki Bożej  
Godz. 12:30  - W intencji śp. Andrzeja Rzepeckiego  w 1. rocznicę śmierci 


