
MIJA ROK, DOBRY ROK… 
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2017 ROKU 

 1 stycznia rozpoczęliśmy uroczyście Nowy 2017 rok, prosząc o Boże 

Błogosławieństwo na każdy dzień dla całej naszej Parafii. 

 

 6 stycznia nasi Parafianie przeszli z Trzema Mędrcami do jeleniogórskiej 

stajenki, biorąc udział w Orszaku Trzech Króli. Jednym z głównych 

organizatorów jest nasz Ksiądz Proboszcz. W rolę jednego z Mędrców 

wcielił się pan Marek Niewiadomski. 

 

 7 stycznia pożegnaliśmy tragicznie zmarłą w noc sylwestrową, naszą 

parafiankę – Marię Oziemską. 

 

 W niedzielę 8 stycznia Rodziny naszej Parafii spotkały się w sali 

kominkowej, aby nacieszyć się wspólnym śpiewem kolęd. Animatorem 

imprezy była Rodzina Państwa Niewiadomskich. 

 

 10 stycznia modliliśmy się za pierwszego Księdza Proboszcza naszej 

Parafii, śp. ks. majora Zbigniewa Stefaniaka ( zm. 10. 01. 2004 r) 

 

 19 stycznia modliliśmy się za naszego Księdza Proboszcza w dzień Jego 

Imienin. Po Eucharystii uczniowie Gimnazjum u św. Pankracego 

zaprezentowali przedstawienie o tematyce związanej z Bożym 

Narodzeniem.  

 

 Przez cały miesiąc trwała Wizyta Duszpasterska w naszych rodzinach. 

421 rodzin przyjęło księdza, 49 osób odmówiło przyjęcia. Liczby  

z tego roku są porównywalne z danymi za ubiegły rok. 

Warto przypomnieć, że w roku 2016: w naszej parafii było 570 rodzin.  

W 2017 roku jest 565 rodzin. Wg danych urzędu miejskiego w naszej 

parafii jest zameldowane 2111 osób, a w przeliczeniu na rodziny ok. 600 

rodzin. ( dane na początek 2017r) 

 2 lutego uporządkowano naszą świątynię po okresie Bożego Narodzenia. 

Zdemontowano szopkę i rozebrano choinki. Ekipa działająca pod 

kierunkiem pana Henryka Parysa to rodziny: Stangret, Cichy,  

 

 



Niewiadomskich, pani: Krystyna Sos oraz panowie: Stanisław Potrzeszcz, 

Jerzy Kołodziejski, Mirosław i Mikołaj Ludorowski, Adam Bartnicki, 

Dariusz Bak i Marcin Janiec.  

 

 7 lutego zebrała się Rada Parafialna na pierwszym w nowym roku 

posiedzeniu. Ks. Proboszcz podsumował działalność gospodarczą  

i duszpasterską w Parafii w minionym roku. Jednym z punktów była 

sprawa sprzątania kościoła. Do sprzątania kościoła w minionym roku 

włączyły się 245 rodzin (koniec listopada) na 570 mieszkających  

w parafii. Tutaj również warto przypomnieć, iż Parafia nasza 

utrzymywała sprzątanie kościoła z ofiar. Przyjmując zasadę, że jedna 

rodzina płaci po 1 zł tygodniowo (52 zł/rok), którą trochę rodzin 

przekroczyło, udało się nam uzyskać nadwyżkę wysokości 3257 zł. 

Propozycja przyjęcia takiej samej stawki za sprzątanie kościoła w roku 

2017 została przez Radę Parafialną zaaprobowana.  

 

 11 lutego obchodzony był w Kościele Światowy Dzień Chorego. Ksiądz 

Proboszcz odwiedził z posługą sakramentalną chorych i osoby starsze 

przebywające w domach . Wieczorem podczas Eucharystii udzielony 

został sakrament chorych wszystkich potrzebującym.  

 

 Podczas szkolnych ferii zimowych, w dniach 11- 18 lutego, grupa dzieci i 

młodzież naszej Parafii wypoczywała w Zakopanem – Kościelisku.  

 

 Nasi Parafianie z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych 

wzięli udział w II Biegu Wilczym Tropem, który w tym roku odbył się w 

Parku Norweskim.  

 

 Od 5 do 8 marca, podczas Wielkopostnych rekolekcji, które prowadził 

 o. Jan Janus ( franciszkanin) mieliśmy możliwość przyjrzenia się naszym 

pragnieniom i nauczenia się tego, aby w naszym życiu nie przekształciły 

się w pożądliwości, które na skutek działań złego ducha zaczną nad nami 

panować. PRAGNIENIA CIAŁA, PRAGNIENIA POSIADANIA, 

PRAGNIENIA BYCIA KIMŚ – PYCHA to tematy kolejnych dni 

rekolekcyjnych spotkań. 

 

 18 marca po raz kolejny zebrała się Rada Parafialna. Podczas tego 

spotkania głównym tematem była organizacja Festynu Parafialnego   w 

czerwcu i omówiono postęp prac związanych z fundacją pomnika na 

grobie śp. Ks. Jerzego Gniatczyka. 
 



 31 marca zmarła Pani Janina Majewska – mama naszego ks. Proboszcza. 

Bardzo liczna grupa Parafian uczestniczyła w ostatnim pożegnaniu  

śp. Janiny, które odbyło się w Zgorzelcu.  
 

 Niedziela Palmowa rozpoczęła obchody Wielkiego Tygodnia, którego 

kulminacją było Święte Triduum Paschalne.  

Tego dnia również odbył się tradycyjny konkurs na najpiękniejszą palmę 

wielkanocną. Jury stanowili goście z Tarnowskich Gór: pani Małgorzata  

i Józef Ziaja, a nad całością czuwał osobiście ks. Proboszcz. 
 

 Po radosnym porannym HOSANNA, wieczorem w Niedzielę Palmową 

weszliśmy w klimat Wielkiego Tygodnia. Po raz pierwszy w historii, po 

naszym Osiedlu przeszła Droga Krzyżowa.  Rozpoczęła się przy krzyżu 

ustawionym na rozwidleniu ul. Czarnoleskiej, a zakończyła 

błogosławieństwem przy naszej świątyni. Idąc uliczkami rozważaliśmy 

kolejne stacje Męki Chrystusa, które przygotował ks. Proboszcz, 

natomiast pan Dariusz Bak przewodniczył śpiewom pieśni pasyjnych. 

  

 Mszą św. Wieczerzy Pańskiej rozpoczęliśmy w naszej świątyni Święte 

Triduum Paschale, podczas której miał miejsce obrzęd mandatum. 

Uroczystej Eucharystii przewodniczył ks. Proboszcz Mariusz Majewski, 

którą sprawował w intencji swojej i swoich poprzedników:  

śp. Ks. Zbigniewa i śp. Ks. Jerzego. Uroczystość uświetnił występ chóru 

„Juda Cantores”, którym dyrygowała pani Dorota Królikowska.  

Uwieńczeniem tego Kapłańskiego Święta była uroczysta kolacja, którą 

przygotowali dla ks. Proboszcza członkowie chóru parafialnego.  

 Zgodnie z tradycją, 1 maja po wieczornej Mszy św. odbyło się pierwsze w 

tym roku Nabożeństwo Majowe – przy grocie Maryi. 

I tak było przez cały miesiąc maryjny.  
 

 W maju trwały prace przy realizacji kolejnego elementu wystroju 

ikonograficznego naszej świątyni. Pan Andrzej Boj – Wojtowicz tworzył 

tym razem freski Via Lucis na emporze chóru.  
 

 W niedzielę 14 maja podczas uroczystej Mszy Św. o godz. 11 grupa 21 

dzieci przyjęła swoją I Komunię Świętą. 

 

 27 maja wyruszyliśmy na pielgrzymkę. W pielgrzymce śladami  

św. Jadwigi Śląskiej z okazji Roku Jadwiżańskiego, obchodzonego w 

śląskich diecezjach, udział wzięli przedstawiciele dwóch jeleniogórskich 

parafii: św. Judy Tadeusza oraz św. Erazma  

 



i Pankracego. Duchową opiekę sprawował i grupie przewodniczył ks. 

Mariusz Majewski. Zwiedziliśmy bazylikę św. Jadwigi i św. Bartłomieja, 

następnie muzeum i bazylikę w Legnickim Polu, a także miejsce Cudu 

Eucharystycznego – sanktuarium św. Jacka, katedrę legnicką 

 i zamek Piastów Śląskich.  

 W sobotni wieczór wigilii Zesłania Ducha św. w naszej świątyni 

parafialnej dziękowaliśmy Bogu za dar tego miejsca i tych ludzi, którzy tę 

świątynie wznosili i tworzyli Żywy Kościół – Wspólnotę, zwłaszcza za 

poprzednich proboszczów: śp. ks. Zbigniewa Stefaniaka i śp. ks. Jerzego 

Gniatczyka oraz panią Mariannę Smirnow. Msza św. ofiarowana była w 

intencji wszystkich budowniczych żywych i zmarłych, a przewodniczył 

jej ks. Robert Serafin – dyrektor Legnickiej Caritas. 

 Po Mszy św. wszyscy uczestnicy liturgii zostali zaproszeni na 

poczęstunek w ogrodach parafialnych. 

 4 czerwca w imieniu Biskupa Legnickiego medale OPTIME MERITO 

DIOECESIS LEGNICENSIS naszym Parafiankom wręczył ks. Robert 

Serafin – dyrektor Caritas Diecezji Legnickiej. 

Tytułem ZASŁUŻONE DLA DIECEZJI LEGNICKIEJ  

i okolicznościowym medalem zastały uhonorowane Panie: TERESA 

GREGORCZYK, JADWIGA KOWNACKA, LAILA ŁOŚ. 

Wymienione panie od wielu lat angażują się w działalność charytatywną na rzecz potrzebujących. Od 

roku 2002 nasza parafia prowadzi działania pomocowe polegające na codziennym dożywianiu dzieci w 

jeleniogórskich szkołach. W dniu nauki szkolnej przygotowywanych jest 560 bułek, które przekazywane 

są do czternastu placówek edukacyjnych. Panie przygotowują codziennie śniadanie dla dzieci. 

 4 czerwca pobłogosławione zostały freski na emporze chóru. 

 

 Z okazji rocznicy poświęcenia kościoła na Czarnem w Jeleniej Górze, 

Rada Parafialna Parafii pw. św. Judy Tadeusza wraz z Miastem Jelenia 

Góra, zorganizowała na boisku osiedlowym doroczny festyn rodzinny. 

Niestety został on przerwany przez nawałnicę, która przeszła w godzinach 

popołudniowych nad naszym miastem.  

 

 W dniu 11 czerwca wraz z mieszkańcami Jeleniej Góry pokazaliśmy, że 

„mamy czas na Rodzinę”, biorąc udział w III Marszu dla Życia i Rodziny, 

który prowadził jak zawsze ks. Mariusz Majewski. 

 

  

 

  

http://parafiaczarne.pl/2017-06-04-zasluzone-dla-diecezji-legnickiej-optime-merito-dioecesis-legnicensis/
http://parafiaczarne.pl/2017-06-04-zasluzone-dla-diecezji-legnickiej-optime-merito-dioecesis-legnicensis/


 12 czerwca Rada Parafialna podsumowała Festyn Parafialny i pierwsze 

półrocze 2017 roku. Było to ostatnie przed wakacjami spotkanie.  

 

 15 czerwca po ulicach najstarszej i najnowszej części naszego Osiedla 

przeszła eucharystyczna procesja z okazji Uroczystości Najświętszego 

Ciała i Krwi Pańskiej.  

 

 18 czerwca dzieci z rodzinami i opiekunami pojechali na integracyjny 

parafialny wyjazd do ośrodka rodzinnego „Grapa” w Nowych Łąkach k. 

Pielgrzymki. Pięknie było. 

 

 W Wigilię św. Jana, w ogrodach parafialnych zorganizowana została 

Parafialna Noc Świętojańska mająca formę grilla. 

 

 W czasie urlopu naszego ks. Proboszcza zastępował go pochodzący z 

Jeleniej Góry ks. Krzysztof Cipior.  

 

 Kierowcy i ich samochody oraz inne pojazdy zostały pobłogosławione w 

dniu Patrona Kierowców – św. Krzysztofa.  

 

 W połowie września szalejący w Kotlinie Jeleniogórskiej orkan Grzegorz, 

poczynił liczne szkody w naszej Parafii. Między innymi został 

uszkodzony dach palebanii.  

 

 20 września gościliśmy nauczycieli i katechetów jeleniogórskich szkół, 

którzy podjęli się trudu koordynowania akcji dożywiania uczniów na 

terenie szkół, w których pracują,  

 

 W święto Matki Bożej Różańcowej tysiące osób stanęło wzdłuż  

3,5 tysięcy kilometrów polskich granic z różańcami w dłoniach. Do akcji 

dołączyli licznie nasi Parafianie uczestnicząc w "Różańcu do granic”. 

 

 W niedzielę 15 października z okazji drugiej rocznicy śmierci  

śp. proboszcza parafii ks. Jerzego Gniatczyka została odprawiona msza 

św, a na cmentarzu poświęcony pomnik. Przy grobie najpierw miała 

miejsce modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia. Po niej poświęcenia 

nagrobka dokonał ks. dr Leopold Rzodkiewicz. 

 

 W sobotę 21 października w bazylice mniejszej pw. Podwyższenia 

Krzyża Świętego i św. Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu odbyły się 

uroczystości kończące Rok Jadwiżański w diecezji legnickiej.  

 



Widocznym owocem tego czasu będzie od tej chwili Kapituła św. Jadwigi 

Śląskiej, której członkiem został ks. Kanonik Mariusz Majewski.  

 26 października do kościoła wniesione zostało "Kuszenie Chrystusa"-

tryptyk na deskach, technika własna- farby,werniksy. Tymczasowo został 

umieszczony w ołtarzu głównym.  

 

 Święto Patrona Parafii rozpoczęła ceremonia odsłonięcia nazwy nowej 

ulicy na Czarnym. Na wniosek bowiem Rady Parafialnej, Rada Miasta 

Jeleniej Góry podczas sesji w dniu 17 października 2017 r. przyjęła 

uchwałę, w której zmieniła dla części ul. Strumykowej nazwę na ulica im. 

ks. Jerzego Gniatczyka.  

 

 Podczas odpustowej Eucharystii poświęcony został, przez 

ks. pułkownika Andrzeja Bokieja, nowy obraz do naszej świątyni, tryptyk 

„Kuszenie Chrystusa”, a także odsłonięta tablica pamiątkowa 

dedykowana pierwszemu proboszczowi Parafii – ks. Zbigniewowi 

Stefaniakowi oraz Fundatorce posesji na cel budowy naszego kościoła, 

pani Mariannie Smirnow.  

 

 Po mszy św. zaproszeni Goście spotkali się w Sali kominkowej na kolacji, 

przygotowanej przez członków Rady parafialnej.  

 

 We wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, 2 listopada – 

Eucharystia wieczorna była celebrowana w kaplicy nowego cmentarza, a 

po zakończonej Eucharystii wyruszyliśmy w procesji po cmentarzu 

modląc się w intencji naszych zmarłych.  

 

 12 listopada po Mszach św., przed naszym kościołem, kwestowali 

wolontariusze XVII Akcji Charytatywnej „Zostań z Nami Św. 

Mikołajem”. Pozyskane środki pieniężne przeznaczone będą na fundację 

paczek dla dzieci z rodzin niezamożnych. 

 

 10 listopada chór parafialny zaprosił do wspólnego śpiewu pieśni 

patriotycznych w Sali kominkowej.  

 
 

 Wieczorem 11 listopada na dziedzińcu dawnego Kolegium Jezuickiego 

przy Bazylice zapłonęło „Ognisko patriotyzmu”, tj. na wspólne śpiewanie 

pieśni patriotycznych przy ognisku, które animował ks. Mariusz 

Majewski i pan Marek Niewiadomski.  

 



 Na początku listopada orkan Ksawery powalił drzewa i ogrodzenie na 

terenie wokół kościoła. Panowie Stanisław oraz Paweł Hamowski 

dokonali naprawy ogrodzenia, zniszczonego przez nawałnicę i powalone 

drzewa. 
 

 14 listopada zebrała się po raz kolejny Rada Parafialna. 
 

 Msza św. z okazji święta Patronki muzyki kościelnej z modlitwą w 

intencji Członków Chóru parafialnego Juda Cantores, celebrowana była w 

piątek 17 listopada o godz. 18:00. W sposób szczególny modlitwą 

otaczany był pan Zdzisław Królikowski. 

 

 W listopadzie mogliśmy zapisać swoje modlitwy, intencje na surowych 

deskach, które stanowią podobrazie do tryptyku "Droga do Emaus"-po 

powrocie do pracowni zostaną oklejone płótnem, zagruntowane kilkoma 

warstwami gruntu, teksty zostaną przysłonięte malaturą, ale jednak 

pozostaną, dopóki istniał będzie obraz. 

 W naszej parafii, w sali kominkowej powstaje kolejne dzieło pana 

Andrzeja Boja – Wojtowicza. Jest obraz ołtarzowy do kościoła w 

Legnicy." Joachim i Anna”. 

 

 W dniu 5 grudnia członkowie Rady Parafialnej kwestowali przy wyjściu z 

kościoła. Celem zbiórki było wsparcie rodziny Państwa Królikowskich w 

kosztownym leczeniu pana Zdzisława. Wpłat można też było dokonywać 

na konto parafialne z zaznaczeniem, że są to środki na leczenie dla pana 

Zdzisława.  

 

 W niedzielę 17 grudnia br. w Polkowicach odbył się drugi bieg 

upamiętniający dzień pacyfikacji, jaka miała miejsce na Kopalni ZG 

„Rudna” 17 grudnia 1981 roku. Bieg dedykowany został osobie 

 ks. Jerzego Gniatczyka. Jelenią Górę, a zwłaszcza naszą Parafię, 

reprezentował już po raz drugi pan Waldemar Ścigała . 

 

 W święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty, w dniu 27 grudnia na 

zakończenie Mszy św. pobłogosławione zostało wino. A w czwartek  

w święto Świętych Młodzianków męczenników (28 XII), udzielone 

zostanło specjalne błogosławieństwo małym dzieciom.  

 

  



 W święto Świętej Rodziny, podczas wszystkich Mszy św., małżonkowie 

będą mogli odnowić słowa sakramentalnej przysięgi małżeńskiej.  

 

 W Sylwestra, z racji ostatniego dnia roku kalendarzowego, o godz.17:30 

sprawować będziemy nabożeństwo przebłagalno-dziękczynne na 

zakończenie roku. 

DZIĘKUJEMY PANU BOGU ZA OTRZYMANE ŁASKI  
I Z POKORĄ PROSIMY O NIEUSTANNĄ OPIEKĘ 

 I BLOGOSŁAWIEŃSTWO  
W NOWYM ROKU 2018 DLA WSZYSTKICH PARAFIAN 

I WSZYSTKICH PODEJMOWANYCH TUTAJ DZIEŁ. 

 OMNIA AD MAIOREM DEI GLORIAM 

 

 

    Opracowała Barbara Ludorowska. 


