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1. Dziś w liturgii celebrujemy święto Chrztu Pańskiego. Jezus staje w gronie grzeszników, aby 

przyjąć chrzest nawrócenia od Jana. Od tej chwili rozpoczyna publiczną działalność, 
głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.


2. Dzisiejszy dzień to okazja, aby wspomnieć sakrament chrztu świętego. Chrzest Janowy był 
zapowiedzią prawdziwego chrztu. Przez ten sakrament zostaliśmy złączeni z Chrystusem 
i  włączeni do Kościoła. Niech dzisiejszy dzień będzie dniem wdzięczności za naszych 
rodziców, rodziców chrzestnych, którzy wyznając wiarę, przynieśli nas do świątyni, abyśmy 
mogli dostąpić odrodzenia z wody i Ducha Świętego. 


3. Jak już wielokrotnie informowałem, wizyta duszpasterska tzw. kolęda, odbędzie się w naszej 
parafii w styczniu. Dziękuję osobom, które zaprosiły mnie na kolędę indywidualną. Od 
poniedziałku będę odwiedzał rodziny według podanego planu wywieszonego w gablocie i na 
stronie internetowej. Osoby oraz rodziny, które jeszcze się nie zdecydowały wciąż mają taką 
możliwość. Ministranci roznieśli zaproszenia do naszych domów. Wszystkich, którzy z 
różnych powodów nie zdecydowali się na taką formę kolędy, zapraszam na msze św., które 
są odprawiane w kościele, według podanego programu. Spotkanie w kościele ma 
następujący porządek: msza św. - sprawowana w intencjach jej uczestników (będzie to msza 
w intencjach zbiorowych – zachęcam, by najpóźniej przed mszą św. przynieść do zakrystii 
kartkę ze szczególnymi intencjami w jakich pragnęlibyście tę Eucharystię ofiarować. Proszę o 
krótkie formułowanie intencji oraz aby nie składać przy tej okazji żadnych ofiar. Natomiast 
ofiary złożone na tacę podczas mszy św. będą przeznaczone zgodnie z celami kolędowymi. 
Po  powrocie do  swoich mieszkań, przedstawiciel rodziny poprowadzi celebrację „liturgii 
rodzinnej” i  pokropi mieszkanie przyniesioną przez Was wodą święconą. „Obrzęd Liturgii 
Rodzinnej” każdy otrzymał w ubiegłym roku, będzie także możliwość zaopatrzenia się w 
niego po mszy św. 


4. Przyszła niedziela to niedziela inwestycyjna. Już dziś składam serdeczne podziękowania za 
ofiary złożone na cele inwestycyjne w naszej parafii. 


5. Zachęcam do lektury prasy katolickiej: „Gościa Niedzielnego” i „Niedzieli”. Przypominam, że 
oba tygodniki są w cenie 8 zł. 


6. W poniedziałek /10.01/, przypada 18. rocznica śmierci ks. Zbigniewa Stefaniaka. Msza św. w 
intencji pierwszego proboszcza naszej parafii o godz. 18.00 


7. Kancelaria parafialna czynna tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. 

8. W ostatnim tygodniu z naszej wspólnoty Bóg powołał do siebie Krzysztofa Skibę 

oraz Jana Magę. Módlmy się, aby dostąpili radości wiecznej: Wieczny odpoczynek 
racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w 
pokoju wiecznym. Amen.


ks. dr Tomasz Biszko 
Administrator Parafii




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

9 I -  NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 
godz. 9:00		 - O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki           
	 	 	 Bożej, łaskę zdrowia dla Elżbiety.

godz. 11:00 	 - O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej                
	 	 	 dla Mariusza z okazji 50 rocz. urodzin. 

godz. 12:30 	 - + Władysława Miśkiewicz. 


10 I  - poniedziałek 
godz. 18:00 	 - + ks. Zbigniew Stefaniak - 17 rocz. śmierci. 


11 I - wtorek 
godz. 18:00	 - W intencjach mieszkańców ulicy Podleśnej. 


12 I -  środa 
godz. 18:00 	 - W intencjach mieszkańców ulicy Nowej.


13 I - czwartek - ŚW. HILAREGO 
godz. 18:00 	 - W intencjach mieszkańców ulicy: Południowej, Malinowej,           
	 	 	 Małej, Lawendowej. 


14 I -  piątek 
godz. 18:00 	 - - W intencjach mieszkańców ulicy Okrężnej. 


15 I -  sobota 
godz. 18:00 	  - + Zofia Niewiadomska.  


16 I -  II NIEDZIELA w ciągu roku 
godz. 9:00		 - + Ewa - 9 rocz. śmierci.

godz. 11:00 	 - + Lech Rataj - od uczestników pogrzebu.

godz. 12:30 	 - O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej                
	 	 	 dla Anity z okazji 1 rocz. urodzin. 




PLAN INDYWIDUALNEJ WIZYTY KOLĘDOWEJ  

10.01 PONIEDZIAŁEK 

	 od godz. 16.00 - ul. Czarnoleska 29, 31, 32, 42, 48, 49, 55, 57


	 od godz. 19.00 - ul. Czarnoleska 33a


11.01 WTOREK  

od godz. 16.00 - ul. Czarnoleska 4, 5, 10, 15, 16, 18/1


	 od godz. 19.00 - ul. Czarnoleska 1B


12.01 ŚRODA 

od godz. 16.00 - ul. Orzeszkowej 24, 38

	 	 	 	   ul. Okrężna 20, 22, 41, 45, 51, 66, 68

	 od godz. 19.00 - ul. Okrężna 61, 74, 82, 84,


13.01 CZWARTEK 

od godz. 16.00 - ul. ks. Gniatczyka 10, 

	 	 	 	   ul. Strumykowa 10, 26, 

	 	 	 	   ul. Podleśna 5, 22, 28, 40, 66, 104

	 od godz. 19.00 - ul. Malinowa 71, 75, 29.


14.01 PIĄTEK 

	 od godz. 16.00	- ul. Poziomkowa 37, 47a

	 	 	 	    ul. Jaśminowa 15, 15a

	 	 	 	    ul. Wrzosowa 1D, 1K, 5

	 od godz. 19.00 - ul. Wrzosowa 15a, 17, 21, 21c, 23a 
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