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KRÓLUJ NAM CHRYSTE! 
 

Wierzę w Boga Ojca 
Nowy rok litur-

giczny Ojciec 
Święty poświęcił 
Bogu Ojcu. Jest to 
ostatni rok przy-
gotowań do ob-

chodów trzeciego tysiąclecia wiary chrze-
ścijańskiej. Będziemy w nim rozwaŜać o 
miejscu, jakie zajmuje Bóg Ojciec w Ŝyciu 
Kościoła, poszczególnych wspólnot para-
fialnych i w Ŝyciu kaŜdego z wierzących.  
Nasza refleksja nie będzie się ograniczała 

do teoretycznych rozwaŜań, ale będzie na-
stawiona raczej na modlitewne przeŜywa-
nie tej wielkiej tajemnicy, co przyczyni się 
do pogłębienia naszej wiary i lepszego 
przygotowania do jubileuszu. 
Bóg Ojciec na początku Pisma Świętego 

objawia się nam jako Stwórca całego świa-
ta, bytów widzialnych i niewidzialnych, 
przez swego Syna i Ducha Świętego. 
Stwarza wszystko jako dobre, a zwieńcze-
niem dzieła stworzenia jest człowiek.  

 

Św. Szczepan  
- pierwszy męczennik  

 
Mimo, Ŝe pierwszymi męczennikami by-

li Święci Młodziankowie, zabici przez kró-
la Heroda, to jednak św. diakon Szczepan 
jest uwaŜany za pierwszego męczennika. 
Jest on nim rzeczywiście, gdyŜ świadomie 
oddał swoje Ŝycie za Pana Jezusa i za wia-
rę w Niego. 
 Św. Szczepan był jednym z pierwszych 

siedmiu diakonów. Był męŜem pełnym wia-
ry i Ducha Świętego, czyniącym cuda, na-
uczającym z mądrością (por. Dz 6, 5-10). 
W czasie kamienowania, podobnie jak 

Jezus, modlił się za swoich oprawców.  
Św. Szczepan niech będzie dla nas wzo-

rem gorliwości w wypełnianiu obowiąz-
ków i kochania Jezusa Chrystusa ponad 
wszystkich innych.  
 
 
 
 

Zwyczaje  
BoŜonarodzeniowe 

śłóbek. Podanie głosi, Ŝe Ŝłóbek Pana 
Jezusa juŜ w V wieku został przeniesiony 
z Betlejem do Rzymu. Na pamiątkę tego 
wydarzenia co roku odprawiano w Rzy-
mie pasterkę przy Ŝłóbku Chrystusa. Do 
rozpowszechnienia zwyczaju budowania 
szopek przyczynił się św. Franciszek i jego 
synowie duchowi. 
Jasełka. W średniowieczu rozpoczęto 

odgrywanie przedstawień teatralnych o 
tematyce BoŜonarodzeniowej. Były one 
ilustracją tekstów ewangelicznych. W Pol-
sce najbardziej znane są jasełka Polskie Be-
tlejem  Lucjana Rydla. 

Choinka. Zwyczaj po-
chodzący jeszcze z cza-
sów pogańskich. U sufitu 
zawieszano gałązki jako 
symbol zwycięstwa Ŝycia 
nad śmiercią, światła nad 
ciemnością. Kościół prze-

jął ten zwyczaj jako zapowiedź i znak, Je-
zusa Chrystusa. On był dla ludzkości 
prawdziwym rajskim drzewem Ŝywota. 
Na drzewie KrzyŜa dokonał On zbawienia 
świata. Na drzewie zawieszamy światła, 
gdyŜ Chrystus tak często nazywał siebie 
światłem. 
śyczenia i podarki. Ŝyczenia składano 

sobie na początku z okazji Nowego Roku. 
Jest to piękny symbol zbratania się i miło-
ści. 
 
 

 

Ojcowie naszej Diecezji 
W Katechizmie czy-

tamy: KaŜdy biskup peł-
ni swoja posługę w ko-
munii z Biskupem Rzy-
mu; prezbiterzy zaś peł-
nią swoją posługę w 
ramach prezbiterium 
diecezji pod kierunkiem 

swojego biskupa. Chcielibyśmy więc w na-
szych Kartkach pokrótce przybliŜyć osoby 
naszych biskupów - Ojców Diecezji. 
Biskup diecezjalny Adam Dyczkowski – 

doktor filozofii przyrody, urodzony 
17.11.1932 roku w Kętach, wyświęcony na 
kapłana 23.06.1957 r. a konsekrowany na bi-
skupa 26.11.1978 r. we Wrocławiu przez abp. 
Henryka Gulbinowicza, od 25.03.1992 r. był 
biskupem pomocniczym w Legnicy. Od 
19.07.1993 r. kieruje Diecezją Zielonogórsko – 
Gorzowską.  

 
 
 
 

 
Ministranci, lektorzy, komentatorzy i 

członkowie chóru równieŜ spełniają praw-
dziwą funkcję liturgiczną. Niech więc wy-
konują swój urząd z tak szczerą poboŜnością 
i dokładnością, jak to przystoi wzniosłej po-
słudze i odpowiada słusznym wymaganiom 
Ludu BoŜego.  

Sacrosanctum Concilium 29.  
 

 

 
Uroczystość  
Narodzenia 
Pańskiego 

Pamiątka narodzenia 
Pana Jezusa sprawo-
wana w okresie BoŜego 
narodzenia, jest oprócz 
dorocznie obchodzone-
go misterium paschal-

nego najwaŜniejszym liturgicznym świę-
tem. W dniu 25 grudnia czcimy historycz-
ny fakt przyjęcia Jezusa na świat. Kapłan 
moŜe tego dnia odprawić trzy Msze św. 
Pierwsza z nich odprawiana jest o północy 
i nosi nazwę Pasterki. Druga odprawiana 
jest o brzasku, trzecia zaś w ciągu dnia. 
Podczas wszystkich Mszy św. na słowa 
wyznania wiary: I za sprawą Ducha Święte-
go przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się 
człowiekiem klękamy, aby uczcić Tajemnicę 
wcielenia. 

 
Dziś w mieście 

Dawida narodził 
się wam  Zbawi-
ciel, którym jest 
Mesjasz, Pan. A to 
będzie znakiem dla 
was: znajdziecie 
Niemowlę, owinię-
te w pieluszki i le-
Ŝące w Ŝłobie. 

(£k 2, 11-12) 
   

Z okazji świąt Narodzenia 
Pańskiego składamy najser-
deczniejsze Ŝyczenia wszystkim 
tym, którzy jak pasterze, przy-
będą w tę Cichą i Wielką Noc, 
aby powitać Pana i radować się 
z Jego narodzenia. 

Niech Jezus Chrystus zawsze 
będzie dla Was Emmanuelem – 
Bogiem z Wami! 
 

śyczymy, aby chociaŜ w małej części Kartka z 
Liturgii stała się dla wielu impulsem do więk-

szego zainteresowania i pokochania tego, czym 
wszyscy Ŝyjemy - LITURGII. 

Wszystkie uwagi, pomysły i refleksje prosimy 
kierować na nasz adres: 

KOŁO L ITURGICZNE Z-GWSD 
GOŚCIKOWO - PARADYś 

66 - 203 JORDANOWO 
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