
OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Parafia pw. św. Judy Tadeusza 

w Jeleniej Górze 
Uroczystość Narodzenia Pańskiego 

25 grudnia 2018 roku 

1. Biuro parafialne czynne będzie w piątek po wieczornej Mszy św. i tak będzie do końca 
stycznia tj. w trakcie trwania wizyty duszpasterskiej u rodzin naszej parafii. 

2. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do piękna naszej świątyni, 
przygotowując ją na dzisiejszą uroczystość. Dziękuję ekipie pani Zofii dbającej o czystość 
oraz pani Joannie za dekoracje. Dziękuję tym wszystkim, którzy poprzez swoje ofiary, sys-
tematycznie dbają o estetykę kościoła i jego otoczenia. Dziękuję wszystkim, którzy wpłacają 
na sprzątanie i wystrój kościoła. Na ok 550 rodzin mieszkających na terenie parafii, które 
mają choćby sporadyczny kontakt ze Wspólnotą parafialną, w trosce o czystość kościoła 
partycypuje mniej niż połowa, bo tylko 242 rodziny. Prawdą jest, że gdyby wszyscy wpłacili, 
tak jak prosi Rada Parafialna tj. 1 zł/tydzień, czyli 52 zł rocznie, to środków by nie wystar-
czyło. Dodam też, że z przekazywanych na ten cel funduszy, staramy się korzystać bardzo 
oszczędnie. Dziękując zaangażowanym i odpowiedzialnym, na prośbę Rady Parafialnej za-
chęcam pozostałe rodziny do włączenia się w troskę o naszą świątynię.  

3. W szopce częściowo pojawiły się nowe figurki. Za fundację części z nich dziękuję rodzinie 
Pyrzanowskich, J. i W. Liberów, Ratajczak i Laszecka. Sponsorów poszukują jeszcze trzej 
królowie jeden aniołek cały i połowa drugiego aniołka (koszt jednej figurki to: 300 zł).   

4. Serdecznie dziękuję osobom zaangażowanym w parafialny zespół charytatywny, którzy do-
starczyli paczki świąteczne dla osób potrzebujacych. Dziękuję wszystkim tym, którzy po-
dzielili się kuchennymi specjałami także z ks. proboszczem.  

5. W dniu jutrzejszym przeżywamy II dzień oktawy uroczystości Narodzenia Pańskiego - świę-
to św. Szczepana diakona, męczennika. Tradycyjnie w tym dniu naszą modlitwą i ofiarami 
wspieramy uczelnie katolickie w Polsce. W czwartek 27 XII święto św. Jana apostoła i 
ewangelisty. Na zakończenie Mszy św. pobłogosławione zostanie wino. W piątek 28 XII 
święto Młodzianków męczenników. Liturgia połączona zostanie z błogosławieństwem mały-
ch dzieci. Zachęcam do udziału. W ramach oktawy Narodzenia Pańskiego w przyszłą nie-
dzielę przeżywamy Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Jest to dzień szczególnej 
modlitwy w intencji małżonków i rodzin. Podczas sumy parafialnej o godz. 12:30, będzie 
możliwość odnowienia przyrzeczeń przysięgi małżeńskiej.  

6. Po świętach rozpocznie się wizyta duszpasterska u rodzin naszej parafii. W środę 27 XII, 
będzie tzw. „kolęda na życzenie”. Rodziny zainteresowane zaproszeniem księdza na ten 
dzień proszone są o zgłoszenie do 26 XII włącznie. Ponadto ks. proboszcz pragnie odwie-
dzać rodziny także w godzinach przedpołudniowych. Dotyczy to osób, które nie są czynne 
zawodowo. Wszystkie takie osoby proszone są o zgłoszenie np. na kartce lub mailem z po-
daniem adresu i nr telefonu. Proszę to uczynić do końca roku. Później telefonicznie ustalony 
zostanie wspólnie dzień i godzina kolędy. 

7. Zachęcamy do nabywania tygodników katolickich.  

 ks. dr Mariusz Majewski  
proboszcz  



Plan wizyty duszpasterskiej:  
28 XII piątek: ul. Południowa => od godz. 15:00 numery: 15; 17; 21; 22; 20; 18; 16; 14; 10; 
8; 11; 7. Od godz. 19:30 numery: 1; 2; 3; 4.  

29 XII sobota: ul. Mała => od godz. 11:00 numery: 19; 21; 23; 25; 1; 3; 5/1; 7; 9; 11; 11/1; 
13/1; 13 a; 15/1; 15/2; 17. Od godz. 19:30 ul. Podleśna numery: 3; 5; 4; 6; 8; 10.  

30 XII niedziela: ul. Podleśna => od godz. 17:00 numery: 14/1; 14/2; 16; 18; 22; 26; 28; 
32; 32/2; 36; 38; 40; 44; 46; 48; 50; 54; 56; 58. 

================================================== 

Parafia pw. św. Judy Tadeusza w Jeleniej Górze 
Intencje mszalne: 25 – 30 XII 2018 r.  

Wtorek: 25 XII – Narodzenie Pańskie 
Godz. 00:00  -  Msza św. za Parafian  
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  


