
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 
uroczystość Narodzenia Pańskiego 

25 grudnia 2021 roku 

1. „Dziś narodził się nam Zbawiciel”. Wszystkim drogim parafianom oraz gościom życzę, aby 
miłość, radość i pokój, które przynosi Boża Dziecina, gościły w Waszym życiu każdego dnia i 
były nadzieją na lepsze jutro. Prawdziwie błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!


2. Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy trudzili się nad świątecznym 
wystrojem naszej świątyni i uroczystą oprawą świąt. Zapraszam w dniu jutrzejszym o godz. 
9.00 na mszę św. w podziękowaniu za włożony trud dla dobra naszej parafii.


3. Dziękuję tym wszystkim, którzy poprzez swoje ofiary, systematycznie dbają o estetykę 
kościoła. Na ok. 550 rodzin mieszkających na terenie parafii, które mają choćby sporadyczny 
kontakt ze wspólnotą parafialną, w trosce o czystość kościoła partycypuje 155 rodzin.


4. W dniu jutrzejszym, przeżywamy II dzień oktawy uroczystości Narodzenia Pańskiego - 
święto Świętej Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa. W tym dniu będziemy modlić się 
za nasze rodziny. Podczas każdej mszy św., małżonkowie będą mogli odnowić przyrzeczenia 
małżeńskie, złożone przed ołtarzem w dniu ślubu. 


5. Zbliża się koniec roku. 31 grudnia zapraszam o godz. 17.30 na dziękczynne nabożeństwo 
eucharystyczne, w czasie którego podziękujemy za dary i łaski otrzymane w minionym roku. 
Będziemy błagać Boga o przebaczenie wszystkich naszych grzechów popełnionych 
indywidualnie i społecznie, a także prosić o błogosławieństwo Boże na rozpoczynający się 
nowy rok. Po nabożeństwie sprawowana będzie Eucharystia w tej intencji.


6. 1 stycznia /sobota/ uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Msze Święte według 
porządku niedzielnego Jest to również Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Nie zapomnijmy o 
Eucharystii tego dnia, by z Bogiem rozpocząć nowy rok Pański. Wieczorna msza św. o godz. 
18.00 z niedzieli. 


7. 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, będą mogły uczestniczyć w mszach świętych odprawianych w kościele.


8. Osoby, które nie otrzymały kartki z moimi życzeniami bożonarodzeniowymi, na których także 
wydrukowany jest plan modlitwy kolędowej w kościele, bardzo proszę o zaopatrzenie się w 
nie. Są one wyłożone w kaplicy Miłosierdzia. 


9. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Świąteczne numery w cenie 10 zł. 

10. W minionym tygodniu, z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszła 
śp. Emilia Nowocień, której pogrzeb odbędzie się we wtorek. Wieczny 
odpoczynek racz jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj jej świeci. Niech 
odpoczywa w pokoju. Amen


ks. dr Tomasz Biszko 
Administrator Parafii




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

25 XII -  SOBOTA - UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO 
godz. 24:00  - W intencji parafian. 
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  - NIEDZIELA - ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 
godz. 9:00  - O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej     
   dla osób, które troszczą się o wystrój kościoła oraz piękno           
   liturgii. 
godz. 11:00  - + Halina i Władysław.   
godz. 12:30  - O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej   
   dla Julii z racji 6 rocz. urodzin. 

27 XII  - PONIEDZIAŁEK - św. Jana Apostoła i Ewangelisty. 
godz. 18:00  - Intencja wolna. 

28 XII - WTOREK - Świętych Młodzianków. 
godz. 18:00 - Intencja wolna. 

29 XII - ŚRODA - V dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego. 
godz. 18:00  - Intencja wolna. 

30 XII - CZWARTEK - VI dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego. 
godz. 18:00  - + Tadeusz Szczepanek - intencja od uczestników pogrzebu. 

31 XII - PIĄTEK - VII dzień w oktawie Narodzenia Pańskiego. 
godz. 18:00  - Dziękczynna za dary i łaski otrzymane w minionym roku,             
   z prośbą o przebaczenie wszystkich naszych grzechów oraz              
   prośbą o błogosławieństwo Boże na rozpoczynający się nowy                                  
   rok. 

1 I  - SOBOTA - ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 
godz. 9:00  - O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej  
   dla Krystyny i Ryszarda w kolejną rocznicę zawarcia                                
   sakramentu małżeństwa.  
godz. 11:00  - Intencja wolna.   
godz. 12:30  - + Wacław Bajer - 30 dzień po śmierci. 
godz.18.00  - Intencja wolna. 
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