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1. Przeżywamy Uroczystość Objawienia Pańskiego. Po każdej Mszy św. poświęcenie 

pakietów „Trzech Króli” - foliowych woreczków z węgielkiem, kadzidłem i kredą, którą 
napiszemy na drzwiach naszych domów i mieszkań, pierwsze litery imion Trzech 
Mędrców: Kacpra, Melchiora i Baltazara oraz bieżący rok.  Istnieje także zapis, który 
mówi, że jest to skrót od łacińskich słów: Christus Mansionem Benedicat – „Chrystus 
błogosławi to mieszkanie”. Znak ten, jest przede wszystkim, świadectwem naszej 
wiary. Pakiety „Trzech Króli” zostały przygotowane przez wolontariuszy Fundacji 
Małych Stópek. Fundację, która od wielu lat działa na rzecz obrony wartości ludzkiego 
życia od poczęcia do naturalnej śmierci oraz godności jego przekazywania. W 
ubiegłym roku, dzięki przekazanemu 1% podatku, Fundacja zakupiła około 130 tyś. 
pieluch dla dzieci  uratowanych od aborcji i z ubogich rodzin.  W ten sposób, 
realizowała obronę życia poprzez niesienie pomocy potrzebującym. Zachęcam do 
przekazania 1% na rzecz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, numer KRS oraz sposób 
przekazania 1% w pakietach.


2. Od kilku już lat, w naszym mieście, w Uroczystość Objawienia Pańskiego odbywał 
się Karkonoski Orszak Trzech Króli. Z oczywistych względów nie jest to możliwe w 
tym roku. Tego dnia katolicy naszego miasta i regionu, podczas kwesty do puszek 
wspierają działalność szkoły katolickiej w Jeleniej Górze. Po Mszach św., na prośbę 
ks. Mariusza Majewskiego, odbędzie się zbiórka na rzecz wsparcia bieżącej 
działalności szkoły katolickiej. Za każdy dar serca, wielkie „Bóg zapłać!”. 


3. Pamiętajmy o przestrzeganiu reguł sanitarnych. Obowiązuje zasłanianie ust i nosa, 
dezynfekcja rąk – korzystajmy ze stacji dezynfekcyjnych oraz zachowujmy dystans. 
Osoby, pragnące przyjąć Komunię świętą na rękę, podchodzą jako pierwsze. 


4. Jak już wielokrotnie informowałem, w tym roku, nie będzie tradycyjnej wizyty 
duszpasterskiej. Od jutra zapraszam na spotkania kolędowe podczas liturgii Mszy św. 
o godz.18.00, według wyznaczonego grafiku, podanego w skierowanym do Was, 
Drodzy Parafianie, liście.  Spotkanie będzie miało następujący porządek: Msza św. w 
intencji o Boże błogosławieństwo dla Was oraz o życie wieczne dla zmarłych z 
Waszych rodzin. Po Mszy św. odmówię modlitwę błogosławieństwa nad  zebranymi 
oraz  nad  tymi, którzy  z  powodu choroby zostali w  domach. Poświęcę wodę, 
przyniesioną we  własnych naczyniach, którą zaniesiecie do  domów. Po  powrocie 
do swoich mieszkań, przedstawiciel rodziny poprowadzi celebrację „liturgii rodzinnej” 



i  pokropi mieszkanie przyniesioną przez Was wodą święconą. „Obrzęd Liturgii 
Rodzinnej” każdy otrzyma podczas Mszy św. w kościele. 


5. Jak już informowałem, istnieje możliwość kolędy indywidualnej, z zachowaniem 
rygorów sanitarnych. Dziękuję tym, którzy mnie zaprosili. Zgłoszenia w zakrystii lub na 
adres mailowy naszej parafii. Indywidualna kolęda rozpocznie się od 07.01.2021.  


6. Kancelaria parafialna czynna tylko po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. 

7. W przyszłą niedzielę, /10.01/, przypada 16. rocznica śmierci ks. Zbigniewa 

Stefaniaka. Msza św. w intencji pierwszego proboszcza naszej parafii o godz. 9.00. 

8. Zachęcam do zamawiania Mszy św. w ważnych dla nas sprawach. Polecajmy 

dobremu Bogu nasze intencje. 

9. Zachęcam do lektury pracy katolickiej, są nowe numery „Gościa 

Niedzielnego” i dwa „Niedzieli”

ks. dr Tomasz Biszko 
Administrator Para-
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