
       OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
    Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze  
IV NIEDZIELA ADWENTU 

19 grudnia 2021 roku 

1. Przeżywamy 4. niedzielę Adwentu, 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. 

2. Zapraszam, od poniedziałku do czwartku, 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. W czwartek w sposób szczególny zapraszam dzieci 
wraz z lampionami, które regularnie uczestniczyły w roratach. Przygotowana jest 
niespodzianka. Przypominam, że wśród dzieci, które przynoszą serduszka z dobrymi 
uczynkami, każdego dnia, losujemy dziecko, które zaprasza figurę Dzieciątka Jezus 
do swojego domu. 

3. Przypominam, że w opłatki wigilijne można się zaopatrzyć codziennie, po każdej 
mszy św. w zakrystii, a w niedzielę pod chórem. Ofiary składane przy tej okazji, 
przeznaczone będą na prace inwestycyjne w naszej parafii.  

4. 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. 

5. Przy wyjściu z kościoła proszę o przyjęcie kartek z moimi życzeniami 
bożonarodzeniowymi, na których także wydrukowany jest plan modlitwy kolędowej 
w kościele. 

6. W poniedziałek, 20.12, od godz. 17.15 spowiedź przedświąteczna. Do naszej parafii 
z posługą przyjadą także księża z dekanatu. Możliwość spowiedzi codziennie przed 
mszą św., od godz. 17.30, a  w soboty od godz. 17.00.  

7. Kancelaria parafialna w tym tygodniu czynna tylko w środę po wieczornej Mszy św. 
do godz. 19.15 

8. W czwartek o godz. 10.00 zbiórka ministrantów i lektorów.  
9. W piątek Wigilia Bożego Narodzenia. Pamiętajmy, że zanim zasiądziemy do 

wieczerzy, zadbajmy nie tylko o zachowanie tradycji postnego posiłku, lecz przede 
wszystkim, przez wspólną modlitwę, czytanie opisu narodzenia z Ewangelii św. 
Łukasza oraz łamanie się opłatkiem, stwórzmy w swoich domach przestrzeń, by Bóg 
mógł zagościć w naszym życiu. O północy zapraszam wszystkich parafian i gości na 
pasterkę. Zgodnie z tradycją naszych ojców będziemy się dzielić radością z Bożego 
Narodzenia.  

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

11. Zapraszam do lektury prasy katolickiej: Niedzieli i Gościa Niedzielnego. 
12. W minionym tygodniu, z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności 

odszedł śp. Lech Rataj. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a 
światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju. 
Amen. 

ks. dr Tomasz Biszko 
Administrator Parafii




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

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. 

20 XII - poniedziałek 
godz. 18:00 - Intencja wolna. 

21 XII - wtorek - św. Piotra Kanizjusza 
godz. 18:00  - Intencja wolna. 

22 XII - środa  
godz. 18:00  - + Wacław Bajer.  
  
23 XII - czwartek 
godz. 18.00  - + Tadeusz Januszkiewicz.  

24 XII -  piątek 
godz. 24:00  - W intencji parafian. 

25  XII  - UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO 
godz. 9:00  - + Adam, Aurelia, Anna. 
godz. 11:00  - + Alina i Alfons Warwaszyńscy. 
godz. 12:30  - O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki         
   Bożej dla Lucyny i Henryka Parys z racji 50 rocznicy             
   zawarcia sakramentu małżeństwa.  

26  XII  - ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 
godz. 9:00  - Intencja wolna. 
godz. 11:00  - + Halina i Władysław.   
godz. 12:30  - O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki         
   Bożej dla Julii z racji 6 rocz. urodzin.


