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OGŁOSZENIA	  PARAFIALNE	  

Parafia	  pw.	  św.	  Judy	  Tadeusza	  
w	  Jeleniej	  Górze	  

	  
V	  Niedziela	  Zwykła	  	  
7	  lutego	  2016	  roku	  

	  
	  

1. Serdecznie	   dziękuję	  wszystkim,	   którzy	   zaangażowali	   się	  w	   uporządkowanie	   naszego	   ko-‐
ścioła	  we	  wtorkowy	  wieczór.	  	  

2. W	  najbliższą	  środę	  rozpoczyna	  się	  nowy	  okres	   liturgiczny	  zwany	  w	  Polsce:	  Wielkim	  Pos-‐
tem.	  Środa	  Popielcowa	  rozpoczyna	  40.	  dniowy	  okres	  przygotowania	  do	  Świąt	  Paschalnych.	  
Msze	   św.	   z	   obrzędem	  posypania	   głów	   popiołem	   celebrowane	   będą	   o	   godz.	   9:00,	   17:00	   i	  
19:00.	  W	  tym	  dniu	  osoby	  dorosłe	  (od	  18	  do	  60	  rok	  życia)	  obowiązuje	  post	  ścisły	  (tzn.	  jeden	  
posiłek	  do	  syta	  i	  dwa	  skromne	  posiłki	  w	  ciągu	  dnia),	  natomiast	  osoby	  powyżej	  14	  roku	  ży-‐
cia	  obowiązuje	  wstrzemięźliwość	  od	  pokarmów	  mięsnych.	  Ponadto	  zachęca	  się,	  aby	  dzieci	  
młodsze	  przyuczać	  do	  praktyki	  postnej.	  	  

3. 11	   lutego	   przeżywamy	   Światowy	  Dzień	   Chorego.	  W	   czwartek	   po	   godz.	   10	   odwiedzę	   na-‐
szych	   chorych	   przebywających	   w	   domach.	   Na	   Mszę	   św.	   na	   17	   zapraszam	   natomiast	  
wszystkich,	   którzy	   pragną	   przyjąć	   sakrament	   chorych.	   Do	   jego	   przyjęcia	   wymagany	   jest	  
stan	  łaski	  uświecającej.	  Dlatego	  będzie	  możliwość	  skorzystania	  ze	  spowiedzi	  przed	  Eucha-‐
rystią.	  Pomóżmy	  tym	  chorym,	  którzy	  mogą	  przybyć	  do	  świątyni,	  aby	  mogli	  do	  niej	  odpo-‐
wiednio	  wcześniej	  dotrzeć,	  a	  następnie	  bezpiecznie	  powrócić	  do	  swoich	  domów.	  	  

4. Nabożeństwa	  pasyjne	  w	  naszej	  wspólnocie,	  będziemy	  przeżywać	  w	  piątki	  i	  niedzielę.	  Droga	  
krzyżowa	  odprawiana	  będzie	  w	  piątki	  o	  godz.	  17:00,	  a	  po	  niej	  Msza	  św.,	  natomiast	  Gorzkie	  
Żale	  z	  kazaniem	  pasyjnym	  i	  wystawieniem	  Najświętszego	  Sakramentu,	  odprawiać	  będzie-‐
my	  w	  niedzielne	  popołudnia	  o	  godz.	  17:00.	  	  

5. W	  tym	  tygodniu	  kancelaria	  czynna	  będzie	  w	  piątek	  od	  godz.	  godz.	  16:00.	  	  
6. Zainteresowanych	  sakramentem	  chrztu	  dla	  swoich	  dzieci	  odsyłam	  na	  stronę	   internetową	  

naszej	  parafii.	  W	  zakładce	  Sakramenty	  można	  znaleźć	  harmonogram	  katechez	  przygotowu-‐
jący	  do	  tego	  wydarzenia.	  Znajdziemy	  tam	  plan	  spotkań	  na	  cały	  rok	  2016.	  	  	  

7. Trwają	  zapisy	  na	  wyjazd	  parafialny	  do	  Opery	  Wrocławskiej	  na	  spektakl	  „Halka”	  w	  dniu	  10	  
kwietnia	  br.	  Zapisy	  w	  zakrystii	  do	  końca	  lutego.	  	  

8. Jak	  już	  zapowiadałem	  w	  przyszłą	  niedzielę	  rozpoczniemy	  rekolekcje	  parafialne.	  Poprowa-‐
dzi	  je	  ks.	  Grzegorz	  Niwczyk.	  Ofiary	  złożone	  na	  tacę	  w	  przyszłą	  niedzielę	  przeznaczone	  będą	  
na	  pomoc	  w	  budowie	  kościoła	  przy	  ul.	  Morcinka.	  Za	  otwarcie	  serca	  na	  ten	  cel	  z	  góry	  dzięku-‐
ję	  i	  o	  to	  też	  proszę,	  aby	  był	  to	  nasz	  dar	  z	  okazji	  przeżywanego	  Roku	  Miłosierdzia.	  	  

9. Zgodnie	  z	  zarządzeniem	  Biskupa	  Legnickiego	  niebawem	  odbędą	  się	  wybory	  do	  rady	  para-‐
fialnej.	  Do	  dnia	  18	  lutego	  proszę	  o	  zgłaszanie	  kandydatów	  do	  rady.	  Można	  to	  czynić	  na	  róż-‐
ne	  sposoby,	  np.	  na	  kartce	  wrzucając	   ją	  np.	  na	  tacę	  (podając	   imię	   i	  nazwisko	  oraz	  adres,	  a	  
przynajmniej	  nazwę	  ulicy,	  gdzie	  dana	  osoba	  mieszka),	  można	  przesłać	  kandydaturę	  mailem	  
na	  adres	  parafialny	  (kontakt@parafiaczarne.pl	  ).	  Po	  zebraniu	  kandydatów,	  za	  ich	  zgodą	  li-‐
sta	  zostanie	  upubliczniona,	  a	  same	  wybory	  odbędą	  się	  w	  niedzielę	  6	  marca.	  	  

10. Informuję,	   iż	   już	   rozpoczęte	   zostały	   prace	  przygotowawcze	  do	  wykonania	  w	  naszym	  ko-‐
ściele	  Kaplicy	  Miłosierdzia.	  Powstaje	  także	  obraz	  Jezusa	  Miłosiernego.	  Krótki	  filmik	  z	  pro-‐
wadzonych	  prac	  przez	  pana	  Andrzeja	  Boja	  Wojtowicza	  można	  zobaczyć	  na	  naszej	  stronie	  
internetowej.	  	  
W	  związku	  z	  powyższym	  na	  ostatnim	  spotkaniu	  Rady	  Parafialnej	  rozmawialiśmy	  o	  możli-‐
wościach	  pozyskiwania	  środków	  na	  realizację	   tego	  zadania.	  Poszukujemy	  zatem	  fundato-‐
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rów	  i	  ofiarodawców,	  którzy	  w	  większych	  czy	  mniejszych	  sumach	  zechcą	  włączyć	  się	  w	  rea-‐
lizację	  naszego	  Votum	  na	  Rok	  Miłosierdzia.	  Koszt	  wykonania	  obrazu,	  fresków	  na	  ścianach	  
wewnętrznych	  kaplicy	  wraz	  z	  materiałami	  to	  koszt	  ponad	  60.000	  zł.	  	  
Na	   chwilę	   obecną	   posiadamy	  wstępne	   zatwierdzenie	   projektu	  w	   LKB,	   a	   po	   ostatecznym	  
zorganizujemy	   spotkanie	   z	   autorem,	   tak	   aby	   wszyscy	   mogli	   zapoznać	   się	   z	   prezentacją	  
przygotowywanego	  dzieła.	   Tym	   czasem	   szkice	   obrazów	  możemy	   zobaczyć	   na	   stronie	   in-‐
ternetowej.	  Tam	  też	  pojawiać	  się	  będą	  kolejne	  filmiki	  z	  prac	  prowadzonych	  przez	  pana	  An-‐
drzeja	  Boja	  Wojtowicza.	  	  

11. Młodzież	  i	  dzieci,	  którzy	  zechcą	  w	  tym	  tygodniu	  pograć	  w	  ping	  ponga	  mają	  taką	  możliwość	  
w	  sali	  kominkowej	  domu	  parafialnego	  codziennie	  od	  godz.	  16	  do	  19.	  

12. Zachęcam	  do	  skorzystania	  z	  lektury	  nowych	  numerów	  naszych	  tygodników	  katolickich.	  	  
13. Przy	   wyjściu	   na	   plakatach	   możemy	   znaleźć	   zaproszenie	   na	   diecezjalną	   pielgrzymkę	   do	  

Ziemi	  Świętej,	  Zaproszenie	  na	  film	  pt.:	  „Bernadetta.	  Cud	  w	  Lourdes”,	  działań	  Fundacji	  Pro	  
life	  oraz	  dorocznej	   inicjatywy:	   „40	  dni	  dla	  Życia”,	   tj.	  modlitwy	  w	   intencji	  nienarodzonych	  
dzieci.	  	  	  	  

	  
	  

	  
	   ks.	  dr	  Mariusz	  Majewski	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  proboszcz	  
	  
	  
	  
	  


