
       OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
    Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze  
III NIEDZIELA ADWENTU 

12 grudnia 2021 roku 

1. Przeżywamy 3. niedzielę Adwentu, która nazywana jest niedzielą Gaudete – „radujcie się”. 
Bliskość świąt Bożego Narodzenia powinna skłonić nas do refleksji, czy  jesteśmy 
przygotowani na spotkanie z Panem. 

2. Rozpoczynamy kwartalne dni modlitw o chrześcijańskie życie rodzin. W natłoku wielu 
ważnych spraw niech nie umknie naszej uwadze istotny apsekt tych świąt, mianowicie, aby  
rodzinnie wyjść na spotkanie przychodzącego Pana. Rodzina bowiem, dla każdego z nas, 
jest przestrzenią wzrastania w świętości na co dzień.

3. 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.

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. Wizyta duszpasterska tzw. kolęda w naszej parafii odbędzie się w styczniu. Z tyłu kościoła 
wyłożone są zaproszenia na kolędę indywidualną. Wypełnione kartki proszę składać do 30 
grudnia włącznie w zakrystii lub do przygotowanej skarbony. Proszę przekazać sąsiadom, 
znajomym o takiej formie kolędy. Rodziny, które z różnych powodów nie zdecydują się na 
taką formę kolędy, będą mogły uczestniczyć w mszach świętych, które będą odprawiane w 
kościele.

6. W czwartek, 17 grudnia, przypada 84. rocznica urodzin papieża Franciszka. Polecajmy 
opiece opatrzności Bożej naszego papieża i jego posługę Kościołowi oraz prośmy Ducha 
Świętego o towarzyszenie Ojcu Świętemu. 

7. Z uwagi na obecny stan epidemiologiczny, korzystajmy z sakramentu pokuty i pojednania na 
bieżąco. Możliwość spowiedzi codziennie przed mszą św., od godz. 17.30, a  w soboty od 
godz. 17.00. W poniedziałek, 20.12, od godz. 17.15 spowiedź przedświąteczna. Do naszej 
parafii z posługą przyjadą także księża z dekanatu. 

8. Przyszła niedziela to niedziela inwestycja. Modlitwą i ofiarami wspieramy prace inwestycyjne 
w naszej parafii. Dziękuję za ofiary składane na tacę oraz wpłacane na konto parafii, na 
bieżące wydatki związane z jej utrzymaniem. 

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

10. 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  

12 XII  - III NIEDZIELA ADWENTU 
godz. 9:00  - W intencji Panu Bogu wiadomej.  
godz. 11:00  - + Janina Skobejko - 1 rocz. śmierci.   
godz. 12:30  - O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski oraz          
   opiekę Matki Bożej dla Barbary.  

13 XII - poniedziałek - św. Łucji 
godz. 18:00 - + Roksolana Świżewska w rocz. śmierci. 

14 XII - wtorek - św. Jana Kantego 
godz. 18:00  - Rejonowy dzień wspólnoty. 

15 XII - środa  
godz. 18:00  - Intencja wolna.  
  
16 XII - czwartek 
godz. 18.00  - Intencja wolna.  

17 XII -  piątek 
godz. 18:00  - Intencja wolna.  

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

19 XII  - IV NIEDZIELA ADWENTU 
godz. 9:00  - + Manfred - 9 rocz. śmierci. 
godz. 11:00  - + Teresa Sztur - 1 rocz. śmierci.  
godz. 12:30  - + Helena - 3 rocz. śmierci oraz ++ z rodziny. 


