
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 
II Niedziela Adwentu 
9 grudnia 2018 roku 

1. Biuro parafialne w tym tygodniu czynne będzie w piątek od godz. 16:00 do 16:45. 
2. W rozpoczętym czasie Adwentu we wtorki, środy i czwartki sprawowane będą Msze św. wo-

tywne o Najświętszej Maryi Pannie czyli, tzw. roraty (godz. 18:00). Ksiądz Proboszcz zapra-
sza na nie szczególnie dzieci przygotowujące do I Komunii Świętej, licząc na to, że dzieci 
wraz z opiekunami pojawią się na roratach przynajmniej dwa razy w tygodniu.  

3. Spotkanie dla rodziców dzieci wyjeżdżających na ferie zimowe do Zakopanego, odbędzie się 
w niedzielę 9 XII po Mszy św. z godz. 11.  

4. Dzisiaj po Mszach św. naszymi ofiarami możemy wesprzeć doroczną akcję charytatywną: 
„Pomoc Kościołowi na Wschodzie” (koszyk znajduje się w prezbiterium).   

5. Także dzisiaj (9 XII) przed naszym kościołem, będą kwestować wolontariusze XVIII Akcji 
Charytatywnej „Zostań z Nami Św. Mikołajem”. Pozyskane środki pieniężne przeznaczone 
będą na fundację paczek dla dzieci z rodzin niezamożnych. Koordynatorem akcji, jak co 
roku, jest Straż Miejska.  

6. Do nabycia są świece Caritas – Wigilijnego Dział Pomocy Dzieciom. Małe świece są w cenie: 
6 zł, duże: 15 zł oraz duże bardziej ozdobne: 20 zł. Można je nabyć w zakrystii.  

7. W czwartek spotkanie dla kandydatów do bierzmowania - Msza św. O godz. 18:00.  
8. W sobotę 15 XII br. w Polkowicach odbędzie się III Bieg im. ks. Jerzego Gniatczyka. Zachę-

cam do udziału. Więcej informacji znajdziemy na stronie internetowej naszej parafii. 
9. Za tydzień 3. niedz.  m-ca. Ofiary składane na tacę przeznaczone będą na cele inwestycyjne.  
10.Podczas wtorkowego spotkania Rady Parafialnej, podjęto m.in.  następujące kwestie:  

=> na wstępie pobłogosławione zostały opłatki, które są aktualnie roznoszone do domów, 
między innymi przez członków Rady Parafialnej (ulice do rozniesienia: Okrężna; Strumy-
kowa; Czarnoleska; Borówkowa; Poziomkowa; Malinowa; Jaśminowa; Kalinowa);  
=> ustalony został dzień strojenia kościoła przed świętami; będzie to wtorek 18 XII  
(po Mszy św. wieczornej, a więc o godz. 18:45). Tego dnia chcemy osadzić choinki oraz zbu-
dować szopkę. Dekoracją choinek zajmiemy się w czwartek 20 XII; 
=> omówiony został stan wpłat na sprzątanie kościoła, wyrażając zaniepokojenie wciąż 
niewielkim zaangażowaniem rodzin naszej Parafii w omawianym temacie;  
=> zaplanowany został termin misji parafialnych w X 2019 r. i ich renowacji w roku 2020;  
=> omówiliśmy tematy, które powinny być poruszane podczas wizyty duszpasterskiej;  
=> Rada zaakceptowała pomysł zachęty do wsparcia wyjazdu na Światowe Dni Młodzieży 
do Panamy, gdzie wybiera się Filip Niewiadomski, któremu jako opiekun towarzyszyć bę-
dzie pan Marek. Nasz organista. Osoby, które zechcą wesprzeć tę akcję, mogą dokonywać 
wpłat na rachunek bankowy Parafii z dopiskiem „Panama”.  

11. W zakrystii do nabycia są cegiełki (min. 20 zł) na charytatywny koncert kolęd i pastorałek w 
wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Jeleniej Górze. Koncert odbędzie się w 
Filharmonii Dolnośląskiej 19 XII (środa) o godz. 17:00. Dochód przeznaczony jest na 
wsparcie budowy kościoła naszej sąsiedniej parafii przy ul. Morcinka.  

12. Zachęcamy do nabywania nowych tygodników katolickich.  

 ks. dr Mariusz Majewski  
         proboszcz  



Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze 
Intencje mszalne: 9 – 16 XII 2018 r.  

Niedziela: 9 XII – II Niedziela Adwentu  
Godz. 9:00   -   W intencji śp. Władysławy Cedzidło (9. Msza św. gregoriańska) 
Godz. 11:00  -  W intencji Marii z okazji urodzin  
    z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie  
Godz. 12:30   -   W intencji śp. Haliny Wójcik, zmarłych rodziców z obu stron  
    oraz zmarłych Władysława, Eugeniusza, Zbigniewa i ks. Jerzego 

Poniedziałek: 10 XII  
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Władysławy Cedzidło (10. Msza św. gregoriańska) 

Wtorek: 11 XII  
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Władysławy Cedzidło (11. Msza św. gregoriańska) 

Środa: 12 XII 
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Władysławy Cedzidło (12. Msza św. gregoriańska) 

Czwartek: 13 XII  
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Władysławy Cedzidło (13. Msza św. gregoriańska) 

Piątek: 14 XII  
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Władysławy Cedzidło (14. Msza św. gregoriańska) 

Sobota: 15 XII 
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Władysławy Cedzidło (15. Msza św. gregoriańska) 

Niedziela: 16 XII – III Niedziela Adwentu  
Godz. 9:00   -   W intencji śp. Henryka i Bogumiły Muratow 
Godz. 11:00  -  W intencji śp. Jacka Potrzeszcza   
Godz. 12:30   -   W intencji śp. Władysławy Cedzidło (16. Msza św. gregoriańska) 


