
       OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
    Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze  
II NIEDZIELA ADWENTU 

5 grudnia 2021 roku 

1. Przeżywamy II niedzielę Adwentu. Jak co roku, z inicjatywy Konferencji Episkopatu 
Polski, już po raz dwudziesty drugi, w polskim Kościele oraz na placówkach 
polonijnych, obchodzimy Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na 
Wschodzie. Celem tego dnia jest duchowe i materialne wsparcie Kościoła 
katolickiego w krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej. Po mszach św. 
dobrowolnymi ofiarami będziemy mogli wesprzeć Kościół na Wschodzie.   

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. Zachęcam do udziału 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. Na roraty dzieci mogą także przynosić ze sobą serduszka  z 
dobrymi uczynkami. 
Po każdej mszy św. spośród przyniesionych w danym dniu serduszek zostanie 
wylosowane dziecko, które będzie mogło zaprosić figurę Dzieciątka Jezus do swojego 
domu. Jest to piękna forma adwentowego przeżycia wprowadzenia do rodziny ducha 
modlitwy i adwentowego nastroju. Rodzina w znaku figury zaprasza Jezusa do 
swego domu. W ten sposób ponawia się scena sprzed 2000 lat, kiedy to Maryja 
niosąc pod sercem Jezusa, udała się do domu Elżbiety i Zachariasza by przed 
przyjściem na świat św. Jana Chrzciciela usłużyć swojej krewnej Elżbiecie. 

3. 7 października br. w Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, abp Stanisław 
Gądecki, przewodniczący KEP, dokonał Aktu Zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce 
Świętemu Józefowi. Ponowienie tego aktu we wszystkich parafiach w Polsce, 
także i w naszej, będzie miało miejsce 8 grudnia 2021 roku na zakończenie 
Roku Świętego Józefa.  

4. Przypominam, że podobnie jak w ubiegłym roku, opłatki wigilijne nie będą 
roznoszone po domach. Będzie można się w nie zaopatrzyć codziennie, po każdej 
mszy św. w zakrystii, a w niedzielę także pod chórem. Ofiary składane przy tej 
okazji, przeznaczone będą na prace inwestycyjne w naszej parafii.  

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

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

7. Zapraszam do lektury prasy katolickiej: Niedzieli i Gościa Niedzielnego. Od 
bieżącego numeru Niedziela kosztuje 8 zł, cena Gościa Niedzielnego bez zmian i 
wynosi 6 zł.  

8. W minionym tygodniu, z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności 
odeszli śp. Wacław Bajer oraz śp. Wiesław Szczepanek, którego 
pogrzeb odbędzie się w najbliższą sobotę.  Wieczny odpoczynek racz 
im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech 
odpoczywają w pokoju. Amen.  

ks. dr Tomasz Biszko 
Administrator Parafii




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

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. 

6 XII - poniedziałek - św. Mikołaja 
godz. 18:00 - + Adam. 

7 XII - wtorek - św. Ambrożego 
godz. 18:00  - W intencji dusz w czyśćcu cierpiących.  

8 XII - środa - UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP 
godz. 18:00  - + Jolanta Maliszewska - int. od uczestników pogrzebu.   
  
9 XII - czwartek - św. Jana z Dukli 
godz. 18.00  - Intencja wolna. 

10 XII -  piątek 
godz. 18:00  - + Władysław Miśkiewicz - int. od uczestników pogrzebu.  

11 XII  - sobota 
godz. 18:00  - Intencja wolna. 

12 XII  - III NIEDZIELA ADWENTU 
godz. 9:00  - W intencji Panu Bogu wiadomej.  
godz. 11:00  - + Janina Skobejko - 1 rocz. śmierci.   
godz. 12:30  - Intencja wolna.  


