
	   	   	   	   	  
OGŁOSZENIA	  PARAFIALNE	  

Parafia	  pw.	  św.	  Judy	  Tadeusza	  
w	  Jeleniej	  Górze	  

	  
Uroczystość	  Objawienia	  Pańskiego	  	  

6	  stycznia	  2017	  roku	  
	  

	  
1. Dzisiaj	  przypada	  Uroczystość	  Objawienia	  Pańskiego.	  Dzień	  ten	  należy	  do	  tzw.	  świąt	  naka-‐

zanych	  co	  do	  obowiązku	  uczestnictwa	  w	  Eucharystii.	  W	  naszym	  mieście	  w	   tym	  dniu	  mo-‐
żemy	  włączyć	   się	  w	  organizowany	  przez	  Karkonoskie	   Stowarzyszenie	  Edukacyjne	  u	  Era-‐
zma	  i	  Pankracego	  oraz	  	  Jeleniogórskie	  Centrum	  Kultury	  VI	  Karkonoski	  Orszak	  Trzech	  Króli.	  
Rozpoczęcie	  orszaku	  o	  godz.	  13	  przy	  Bazylice	  Świętych	  Erazma	  i	  Pankracego.	  	  

2. Pani	  Marzena	  Machałek	   –	   poseł	   na	   Sejm	  RP	   zaprasza	   na	  wspólne	   śpiewanie	   kolęd	  w	   ra-‐
mach	  koncertu:	  „Gwiazdeczko	  świeć,	  kolędo	  leć”.	  Koncert	  odbędzie	  się	  w	  kościele	  Świętego	  
Krzyża	  w	  sobotę	  7	  stycznia	  br.	  o	  godz.	  19:00.	  Podczas	  koncertu	  wystąpią	  Chór	  GAUDIUM	  
Uniwersytetu	   Wrocławskiego,	   Chór	   Uniwersytetu	   Przyrodniczego	   we	   Wrocławiu,	   Grupa	  
wokalna	  CELEBRO	  oraz	  soliści.	  Całość	  poprowadzi	  Alan	  Urbanek.	  	  

3. Nasze	   parafialne,	   rodzinne	   kolędowanie	   odbędzie	   się	   w	   najbliższą	   niedzielę	   8	   stycznia.	  
Ksiądz	  proboszcz	  zaprasza	  do	  sali	  kominkowej	  na	  godz.	  17:00.	  	  

4. Zachęcamy	  do	  skorzystania	  z	  nowego	  numeru	  tygodnika	  „Niedziela”.	  	  
	   	  
	  
	  
	  
	   ks.	  dr	  Mariusz	  Majewski	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  proboszcz	  
	  
	  
	  
	  
	  

5. Plan	  kolędy	  na	  najbliższe	  dni:	  	  
6	  stycznia	  (piątek):	  ul.	  Sudecka	  nr	  54	  oraz	  ul.	  Strumykowa	  è	  nry:	  od	  godz.	  18:30:	  2	  a;	  2	  a/1;	  	  
2	  f;	  2	  d;	  6;	  5;	  4;	  3;	  	  

	  

7	  stycznia	  (sobota):	  ul.	  Strumykowa	  è	  nry:	  od	  godz.	  10:00:	  2	  1/5;	  2/3;	  2/3/1;	  	  	  
od	  godz.	  18:20:	  82;	  80;	  72;74;	  58;	  62;	  66;	  68.	  

	  
8	  stycznia	  (niedziela):	  ul.	  Podleśna	  è	  nry:	  od	  godz.	  15:30:	  3;	  5;	  4;	  6;	  8;	  10;	  	  	  
ul.	  Strumykowa	  od	  godz.	  19:00:	  7/1;	  7/2	  a;	  7	  aa;	  7a.	  

	  


