
       OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
    Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze  
I NIEDZIELA ADWENTU 
29 listopada 2021 roku 

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy nowy okres liturgiczny – Adwent. Jest to 
czas radosnego oczekiwania na przyjście Pana Jezusa. Adwent w liturgii Kościoła, 
ma  zawsze podwójny charakter: w pierwszej jego części, do 17.XII, chce nas 
upewnić, że nasz Pan przyjdzie po raz drugi na końcu czasów. Druga część, to 
okres bezpośredniego już, przygotowania do świąt Bożego Narodzenia, przez 
które czcimy pierwsze przyjście Syna Bożego, podobnego do nas we wszystkim, 
oprócz grzechu.  

2. Adwent, to czas czuwania. Zapraszam od poniedziałku do piątku na wieczorną mszę 
św. roratnią ku czci Matki Bożej, by razem z Nią czuwać i oczekiwać na przyjście 
Jezusa. Zapraszam kandydatów do bierzmowania, dzieci przygotowujące się do I 
Komunii oraz wszystkie dzieci z naszej parafii, aby przynosiły ze sobą lampiony, 
które są symbolem serc pełnych oczekiwań i gotowych na przyjście Jezusa. 

3. Przypominam, że podobnie jak w ubiegłym roku, opłatki wigilijne nie będą 
roznoszone po domach. Będzie można w nie zaopatrzyć! "#$! codziennie, po każdej 
mszy św. w zakrystii lub pod chórem. Ofiary, składane przy tej okazji, przeznaczone 
będą na prace inwestycyjne w naszej parafii.  

4. Przy wyjściu z kościoła można nabyć świece „Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom”. 
Duże świece w cenie: 16 zł, małe: 7 zł.  

5. 30 listopada swój dzień patronalny obchodzi Biskup Legnicki Andrzej 
Siemieniewski. Pamiętajmy tego dnia w modlitwach o Dostojnym Solenizancie 
wypraszając wszelkie potrzebne łaski poprzez orędownictwo Matki Bożej Łaskawej i 
św. Andrzeja Apostoła. 

6. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W I piątek okazja do 
skorzystania z sakramentu spowiedzi od godz. 17.30. W tym czasie, trwać będzie 
adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Litanią do Serca Jezusowego oraz 
jak w każdy piątek, Koronką do Miłosierdzia Bożego.  

7. Odwiedziny chorych w I piątek miesiąca (3 grudnia) od godz. 10.00.  
8. Zgromadzenie Sióstr św. Marii Magdaleny od Pokuty zaprasza na kolejne 

spotkanie dla Kobiet, które odbędzie się 4 grudnia (sobota) od godz. 16.00 w 
klasztorze sióstr w Jeleniej Górze przy ul. Kopernika 1. 

9. W niedzielę (5 grudnia), w II Niedzielę Adwentu, z inicjatywy Konferencji 
Episkopatu Polski będzie obchodzony w Kościele w Polsce i na placówkach 
polonijnych „22. Dzień  modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na 
Wschodzie”. Po mszach św. przeprowadzone zostaną zbiórki do puszek.  

10. W najbliższą niedzielę, /5.12/ Msza św. o godz. 9.00 w intencji Żywego Różańca. 
Po Mszy św. zmiana tajemnic Żywego Różańca. 

11. W minioną niedzielę, na inwestycje w naszej parafii zebraliśmy 
1532zł, a na rzecz migrantów z granicy polsko-białoruskiej, 
zebraliśmy 332 zł. Dziękuję za złożone ofiary.  

12. Zachęcam  do zamawiania mszy św. w ważnych dla nas sprawach. 
W tym tygodniu są jeszcze wolne intencje. 

13. Zapraszam do lektury prasy katolickiej: Niedzieli i Gościa 
Niedzielnego.  

ks. dr Tomasz Biszko 
Administrator Parafii




Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze  
Intencje mszalne  

28 XI - I NIEDZIELA ADWENTU 
Godz. 09:00 - + Zofia Biszko.  
Godz. 11:00 - + Stanisław Grodzki - 1 rocz. śmierci.   
Godz. 12.30 -  + Joanna. 

29 XI - poniedziałek 
godz. 18:00 - + Teresa i Janusz Lorenz. 

30 XI - wtorek - Święto św. Andrzeja  
godz. 18:00  - O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki                                 
   Bożej, łaskę zdrowia w czasie ciężkiej choroby dla Andrzeja                    
   i jego rodziny.  

1 XII - środa 
godz. 18:00  - + Jan Brzeziński. 
  
2 XII - czwartek  
godz. 18.00  - Intencja wolna. 

3 XII -  piątek - św. Franciszka Ksawerego 
godz. 18:00  - Intencja wolna. 

4 XII  - sobota 
godz. 18:00  - intencja wolna. 

5 XII  - II NIEDZIELA ADWENTU 
godz. 9:00  - W intencji Żywego Różańca - o Boże błogosławieństwo dla                  
   żyjących i zbawienie dla zmarłych. 
godz. 11:00  - D z i ęk c z y n n o - b ł a g a l n a z p r o śb ą o B o ż e                                                         
   błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej                             
   dla Olka z okazji  21 rocznicy urodzin.  
godz. 12:30  - + Helena Bałkun - 1 rocz. śmierci. 


