
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 
IV Niedziela Adwentu 
23 grudnia 2018 roku 

1. Biuro parafialne w tym tygodniu czynne będzie w piątek bezpośrednio po wieczornej Mszy 
św. (ok. 18:30) i tak będzie do końca stycznia.  

2. Do nabycia są jeszcze 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.  

3. Osoby, do których nie dotarły opłatki, mogą je otrzymać po Mszach św. w zakrystii.  W tym 
miejscu serdecznie dziękuję wszystkim, którzy poświęcili swój czas na tę niełatwą posługę. 
Dziękuję wszystkim, którzy przy tej okazji złożyli ofiary na rzecz naszej parafii. Przeznaczo-
ne zostały na kolejne prace inwestycyjne, zaplanowane w naszym kościele.  

4. W ubiegłą niedzielę III m-ca, ofiary złożone na cele inwestycyjne wyniosły: 1.526,49 zł. Bóg 
zapłać!  

5. We wtorek i w czwartek stroiliśmy kościół. Serdecznie dziękuję grupie pań oraz panów, któ-
rzy poświęcili swój czas na rzecz naszej Wspólnoty parafialnej.  

6. Do szopki zakupione zostały nowe figury. Jest ich osiem. Kolejne 6 pojawią się już na przy-
szłe święta (tj. pasterze, kolędnicy, wół i osioł). Uśredniając koszt każdej z figur to kwota: 
300 zł. Poszukujemy sponsorów. 

7. Msza św. w dniu jutrzejszym celebrowana będzie o godz. 9:00. Pasterka tradycyjnie o godz. 
24:00. Ofiary składane na tacę podczas Pasterki, przeznaczone są na diecezjalny fundusz 
życia. Porządek Mszy św. 25 i 26 grudnia jak w każdą niedzielę (godz. 9:00; 11:00; 12:30).  

8. Od 28 grudnia rozpocznę wizytę duszpasterską w rodzinach naszej parafii. Plan na pierwsze 
dni kolędy zostanie podany 25 XII. W czwartek 27 XII, będzie tzw. kolęda na życzenie. Ro-
dziny zainteresowane zaproszeniem księdza na ten dzień proszone są o zgłoszenie do 25 XII 
włącznie. Ponadto ks. proboszcz może odwiedzać rodziny także w godzinach przedpołu-
dniowych. Dotyczy to osób, które nie są czynne zawodowo lub pracują na drugą zmianę. W 
związku z powyższym proszę o zgłoszenie takiego zaproszenia np. na kartce z podaniem ad-
resu i nr telefonu. Proszę to uczynić do końca roku. Później telefonicznie ustalony zostanie 
wspólnie dzień i godzina kolędy. 

9. Zachęcamy do nabywania nowych tygodników katolickich. Do dyspozycji mamy podwójny 
numer, tj. świąteczno-noworoczny. „Niedziela” kosztuje 10 zł. „Gość Niedzielny” 8 zł. „Mały 
Gość Niedzielny”, numer styczniowy 5 zł. W „Niedzieli” jako dodatek znajdziemy płytę ko-
lędami w wykonaniu Ryszarda Rynkowskiego oraz obrzęd wieczerzy wigilijnej. Taki też ob-
rzęd znajdziemy w „Gościu Niedzielnym”.  

 

 ks. dr Mariusz Majewski  
         proboszcz  



Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze 
Intencje mszalne: 23 – 30 XII 2018 r.  

Niedziela: 23 XII – IV Niedziela Adwentu  
Godz. 9:00   -   W intencji śp. Manfreda Makieli w 6. rocznicę śmierci - od całej rodziny  
Godz. 11:00  -  Msza św. dziękczynna od pani Marii Ćwik za otrzymaną pomoc,  
    wsparcie i życzliwość  
Godz. 12:30   -   W intencji śp. Władysławy Cedzidło (23. Msza św. gregoriańska) 

Poniedziałek: 24 XII  
Godz. 9:00   -   W intencji śp. Władysławy Cedzidło (24. Msza św. gregoriańska) 

Wtorek: 25 XII – Narodzenie Pańskie 
Godz. 00:00  -  Msza św. za Parafii 
Godz. 9:00   -   W intencji śp. Władysławy Cedzidło (25. Msza św. gregoriańska) 
Godz. 11:00  -  W intencji śp. Aliny i Alfonsa Warwaszyńskich  
Godz. 12:30   -   W intencji śp. Wacława (20 rocz. śmierci) oraz Stanisławy i Benedykta  

Środa: 26 XII – Święto św. Szczepana męczennika  
Godz. 9:00   -   W intencji śp. Władysławy Cedzidło (26. Msza św. gregoriańska) 
Godz. 11:00  -  W intencji śp. Bolesława Cichockiego od uczestników pogrzebu  
Godz. 12:30   -   W intencji Julii w trzecią rocznicę urodzin o Boże błogosławieństwo  
    od dziadków i rodziców  

Czwartek: 27 XII – Święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty  
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Władysławy Cedzidło (27. Msza św. gregoriańska) 

Piątek: 28 XII  
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Władysławy Cedzidło (28. Msza św. gregoriańska) 

Sobota: 29 XII 
Godz. 18:00   -   W intencji śp. Władysławy Cedzidło (29. Msza św. gregoriańska) 

Niedziela: 30 XII – Święto Świętej Rodziny   
Godz. 9:00   -   W intencji śp. Władysławy Cedzidło (30. Msza św. gregoriańska) 
Godz. 11:00  -  W intencji śp. Władysława i Haliny  
Godz. 12:30   -   W intencji Bożeny i Stanisława Hamowskich z okazji 50. rocznicy  
    zawarcia sakramentu małżeństwa  


