
X	  rocznica	  poświęcenia	  kościoła	  	  
pw.	  św.	  Judy	  Tadeusza	  w	  Jeleniej	  Górze	  

	  

Sobota,	  4	  czerwca	  2016	  r.	  	  
	  
Godz.	  18:00	  	  
Koncert	  muzyki	  sakralnej	  –	  Kwartet	  smyczkowy	  Muzyków	  Filharmonii	  Dolnośląskiej	  	  

w	  Jeleniej	  Górze	  	  
Godz.	  18:30	  	  
Odsłonięcie	  tablicy	  pamiątkowej	  dedykowanej	  ks.	  Jerzemu	  Gniatczykowi	  	  

i	  budowniczym	  świątyni;	  	  
Pamiątkowe	  zdjęcie	  uczestników	  wydarzenia	  –	  mieszkańców	  	  
i	  przyjaciół	  Czarnego	  

Godz.	  18:45	  	  
Uroczysta	  liturgia	  pod	  przewodnictwem	  Jego	  Ekscelencji	  bpa	  Stefana	  Cichego	  

–	  biskupa	  seniora	  diecezji	  legnickiej	  	  
	  

	  
Program	  festynu:	  „DNI	  CZARNEGO	  –	  poznajmy	  się”	  	  
Jelenia	  Góra;	  osiedle	  Czarne	  –	  boisko	  przy	  ul.	  Nowej	  	  

	  

Niedziela,	  5	  czerwca	  2016	  r.	  	  
	  

Początek	  festynu	  od	  godz.	  12:00	  	  Uroczyste	  rozpoczęcie	  o	  godz.	  14:00	  
	  
Godz.	  14-‐16	  występy	  zespołów:	  	  
-‐	  Zespół	  wokalny	  ze	  Szkoły	  Podstawowej	  nr	  10	  im.	  Marii	  Curie-‐Skłodowskiej	  	  
-‐	  „Młodzi”	  z	  Gimnazjum	  nr	  1	  im.	  Tadeusza	  Kościuszki	  	  
-‐	  Dziecięca	  schola	  parafialna	  z	  Czarnego	  	  
-‐	  „AMDG”	  Zespół	  wokalny	  z	  Publicznego	  Katolickiego	  Gimnazjum	  u	  św.	  Pankracego	  	  

w	  Jeleniej	  Górze	  	  
Godz.	  16	  	  
-‐	  „TEATR	  NASZ”	   –	  program	  rozrywkowy,	  Jadwiga	  i	  Tadeusz	  Kutowie	  	  

oraz	  Jacek	  Szreniawa	  	  
Godz.	  17	  
-‐	  Zespół	  E=mc2	  z	  Zespołu	  Szkół	  Technicznych	  „Mechanik”	  	  
	  

Prowadzenie	  całości:	  Jacek	  Ziobro	  
	  

W	  programie	  Festynu	  wiele	  atrakcje	  dla	  dorosłych,	  dzieci	  i	  młodzieży.	  
Dobra	  kuchnia	  i	  dobra	  zabawa.	  Wspólnota	  gwarantowana!	  

Loteria	  fantowa	  i	  inne	  atrakcje	  dla	  Ciebie,	  	  
Twojej	  rodziny,	  Twojego	  Sąsiada	  i	  Twoich	  Przyjaciół!	  

	  
Z	  	  A	  	  P	  	  R	  	  A	  	  S	  	  Z	  	  A	  	  

Rada	  Parafialna	  wraz	  z	  Proboszczem	  	  
oraz	  Prezydent	  Miasta	  Jelenia	  Góra	  	  


