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Fotoreporta»

Rekolekcje prowadzone
prowadzone przez ks. dra Andrzeja Maciejewskiego
4 - 5 listopada 2012 r.

Odpust parafialny, Masza święta pod przewodnictwem
Ks. Bpa Tadeusza Lityńskiego - 9 listopada 2012 r.

Msza św. z modlitwą wstawienniczą
Odnowy w Duchu Świętym - 13 listopada 2012 r.
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GRUDZIEŃ

›YCIE PARAFII
Jeste±cie sol¡ ziemi i ±wiatªem ±wiata . /Mt. 5,13-14/
Drodzy Parafianie i Czytelnicy Gazetki Parafialnej
Zbawiciel.
Rozpoczynamy nowy rok w liturgii Ko±cioªa. Adwent
to czas oczekiwania na przyj±cie Mesjasza w tajemnicy Wcielenia. Hasªo tego roku duszpasterskiego kieruje
nas do betlejemskiej stajni gdzie Sªowo staªo si¦ ciaªem
i zamieszkaªo mi¦dzy nami /J.1,14/. To Sªowo Wcielone
staªo si¦ ‘wiatªo±ci¡ ±wiata, aby czªowiek »yj¡cy na tym
±wiecie nie chodziª w ciemno±ciach. Pragniemy przez czas Adwentu zbli»y¢
si¦ do Jezusa. Mo»emy tego dokona¢ przez udziaª w Mszach Roratnich,
na których uczymy si¦ od Maryi posªusze«stwa wobec woli Bo»ej. Mo»emy
pogª¦bi¢ swój kontakt ze Sªowem Bo»ym w czasie Rekolekcji Akademickich, do udziaªu w których zapraszamy nie tylko Studentów i Wykªadowców
zielonogórskich uczelni, ale tak»e wszystkich Parafian pragn¡cych uczyni¢
refleksj¦ nad swoj¡ wiar¡. Wa»nym momentem w zbli»eniu si¦ do Chrystusa
b¦dzie dobrze prze»yta spowied¹ adwentowa. Te wszystkie praktyki duchowe maj¡ nas zaprowadzi¢ do stoªu wigilijnego do którego zasi¡dziemy ze
swoimi bliskimi. Od stoªu wigilijnego droga prowadzi do ko±cioªa na Pasterk¦, gdzie przy ±piewie kol¦d zbli»ymy si¦ do Oªtarza by przyj¡¢ Chrystusa
w Komunii ±wi¦tej. Tylko Chrystus »yj¡cy w nas mo»e nam da¢ siª¦ do tego,
by by¢ ow¡ sol¡ dla ziemi i ±wiatªem dla ±wiata. Po Bo»ym Narodzeniu
przyjdzie czas kol¦dowania, bªogosªawienia naszych domów. Niech b¦d¡
one otwarte dla Jezusa i jego kapªanów, niech to b¦dzie czas wspólnej modlitwy o to, by nasze katolickie rodziny byªy Bogiem silne i ±wieciªy ±wiatªem
wiary i pobo»no±ci.
›yczmy sobie wzajemnie aby Adwent i czas Bo»ego Narodzenia prze»y¢
w zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem i braterskiej miªo±ci z naszymi
Bli¹nimi.
Wszystkim Drogim Parafianom i Czytelnikom naszej Gazetki Parafialnej
Zbawiciel »yczymy obfito±ci Bo»ych Šask.
W imieniu duszpasterzy naszej Parafii
Ks. Mirosªaw Maciejewski - Proboszcz
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KALENDARIUM WYDARZE‹ PARAFIALNYCH
NA GRUDZIE‹ 2012 r.
07.12.

- Msza ±w. z okazji ‘wi¦ta Górników g. 10.00. pod
przewodnictwem Ks. Bpa Stefana Regmunta.
08.12. - Uroczysto±¢ Niepokalanego Pocz¦cia NMP.
09.12. - Niedziela modlitwy i pomocy materialnej
Ko±cioªowi na Wschodzie.
11.12. - Ekumeniczne spotkanie adwentowe g.17.00.
16.12. - Msza ±w. na zako«czenie Duchowej Adopcji
Dziecka Pocz¦tego g. 12.00.
16-18.12.- Akademickie Rekolekcje Adwentowe. Pocz¡tek niedziela g. 19.15.
17-19.12.- Rekolekcje szkolne dla mªodzie»y.
17.12. - Bierzmowanie mªodzie»y klas I szkóª ±rednich
g.18.30 - Ks. Bp Tadeusz Lity«ski.
17-23.12.- Czas spowiedzi adwentowej.
24.12. - Wigilia Msze ±w. Pasterskie 21.00, 22.30. 24.00.
25.12. - Bo»e Narodzenie - Msze wg porz¡dku niedzielnego, o g. 15.00 chrzty.
26.12. - II Dzie« ‘wi¡t Bo»ego Narodzenia - ±w. Szczepana, Msze jak w niedziel¦.
30.12. - Niedziela ‘w. Rodziny o 12.00 Msza ±w. z odnowieniem przyrzecze«
maª»e«skich.
31.12. - Zako«czenie starego roku Msza i nabo»e«stwo dzi¦kczynne g. 16.00.
Procesja i Msza ±w., na nowym cmentarzu.

Z okazji imienin »yczymy Ksi¦dzu Biskupowi Adamowi
Dyczkowskiemu, ks. Aleksandrowi Werstlerowi i ks. Dariuszowi
Gronowskiemu wiele rado±ci, zdrowia i niesªabn¡cego
»aru ducha w trudnej kapªa«skiej posªudze.
Niech Naj±wi¦tsza Panna otacza Matczyn¡ miªo±ci¡
i opiek¡, szczególnie w trudnych chwilach i wyprasza
u Syna wszelkie potrzebne ªaski. Szcz¦±¢ Bo»e!
WYKAZ NABO›E‹STW NA CAŠY MIESI•C
Poniedziaªek - Litania do ±w. Pieciu Pierwszych M¦czenników Polski o godz. 9.00.
Wtorek
- Nabo»e«stwo do ±w. Antoniego z ucaªowaniem relikwii o godz. 9.00.
‘roda
- Nowenna do Matki Bo»ej Nieustajacej Pomocy po Mszy ±wietej
o godz. 9.00 i 18.30.
Piatek
- Koronka do Miªosierdzia Bo»ego po Mszy ±w. o godz. 9.00 i 18.30.
Sobota
- Litania do Pani Cierpliwie Sªuchajacej z Rokitna po Mszy ±wietej
o godz. 9.00.
Msze roratnie - Od poniedziaªku do soboty o godz. 6.00.
Msze roratnie dla dzieci - W ±rody i pi¡tki o godz. 17.00.
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GRUPY PARAFIALNE
Przy naszej parafii pw. Naj±wi¦tszego Zbawiciela dziaªaj¡ nast¦puj¡ce
grupy. Maj¡ one charakter otwarty, zatem ka»dy z was mo»e znale¹¢ w nich
miejsce dla siebie.
Caritas
Dy»ury w ka»dy wtorek;
godz. 16.00 - 16.30, na plebanii.
Chór parafialny
Spotkania w ka»dy wtorek;
o godz. 18.30, salka nad zakrysti¡.
Domowy Ko±cióª
Spotkania raz w miesi¡cu.
Duszpasterstwo Akademickie
Spotkania w ±rod¦ o godz. 19.30.
Eucharystyczny Ruch Mªodych
Spotkania w soboty;
salka nr 1,
rozpoczynaj¡ si¦ Msz¡ ±wi¦t¡
o godz. 9.00.
Katolickie Stowarzyszenie Mªodzie»y
Spotkania w poniedziaªki; salka nr 4,
rozpoczynaj¡ si¦ Msz¡ ±wi¦t¡
o godz. 18.30.

Klub Inteligencji Katolickiej
Spotkania w ka»dy wtorek; godz. 19.00,
salka KIK na plebanii.
Ministranci
Spotkania w soboty;
godz. 11.00, salka nr 4.
Odnowa w Duchu ‘wi¦tym
Spotkania w ka»dy wtorek; godz. 17.00,
salka nr 1.
Radio Maryja
Spotkania w drug¡ sobot¦ miesi¡ca;
salka nr 4, rozpoczynaj¡ si¦ Msz¡ ±wi¦t¡ o godz. 9.00.
Ruch Rodzin Nazareta«skich
Spotkania w ka»dy poniedziaªek;
salka nr 1 , rozpoczynaj¡ si¦ Msz¡ ±wi¦t¡ o godz. 18.30.
›ywy Ró»aniec
Spotkania w ka»d¡ pierwsz¡ sobot¦
miesi¡ca; godz. 7.45 w górnym ko±ciele.

Ruch Rodzin Nazareta«skich- kim jeste±my?
Ruch Rodzin Nazareta«skich utworzyª w 1985 r. w Warszawie
ks. Tadeusz Dajczer, wraz z ks. Andrzejem Buczelem. Byªa to
odpowied¹ na potrzeby osób ±wieckich, które poszukiwaªy dróg
nieustannego zbli»ania si¦ do Boga i umacniania swojej wiary. Duchowo±¢ Ruchu
okazaªa si¦ na tyle atrakcyjna i potrzebna, »e w ci¡gu dwóch lat Ruch rozprzestrzeniª
si¦ na terenie Polski, a nast¦pnie w Europie i w ±wiecie. Wspólnota zostaªa nazwana
Ruchem Rodzin Nazareta«skich, poniewa» wzorem dla nas jest »ycie ‘wi¦tej Rodziny z Nazaretu. Uczy ono, »e ±wi¦to±¢ realizuje si¦ w codzienno±ci prze»ywanej
z Bogiem. Pragniemy, by centrum naszego »ycia stanowiªa Eucharystia, w której
dociera do nas i udziela si¦ nam caªe Bo»e »ycie. Ruch powstaª wokóª konfesjonaªu,
dlatego maj¡c ±wiadomo±¢ potrzeby nieustannego nawracania si¦ cz¦sto korzystamy z sakramentu pokuty, który mo»e przybra¢ form¦ staªego spowiednictwa.
Istnieje te» mo»liwo±¢ korzystania z kierownictwa duchowego. Wszystkie te ±rodki
maj¡ nam pomóc w tym, by w szybki i prosty sposób wprowadzi¢ Boga do swojej
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codzienno±ci. Misj¡ Ruchu jest bowiem prowadzenie jego czªonków drog¡ »ycia wewn¦trznego do ±wi¦to±ci oraz aktywny udziaª w realizacji apostolskiej misji Ko±cioªa.
Nie trzeba si¦ ba¢ RRN-u! Nasza wspólnota skupia osoby wszystkich stanów: rodziny, kapªanów, zakonników, siostry zakonne,
mªodzie», osoby starsze i samotne. Spotkania Ruchu s¡ ogólnodost¦pne i mog¡ bra¢
w nich udziaª wszyscy, którzy wyra»¡ ch¦¢
uczestnictwa. Oprócz wªa±ciwych czªonków
s¡ osoby zwi¡zane z Ruchem nieformalnie.
Korzystaj¡ one z duchowo±ci Ruchu, ale nie podejmuj¡ regularnej formacji i dziaªa«
apostolskich. Duchowo±¢ RRN-u zostaªa wyra»ona przede wszystkim w ksi¡»ce
ks. T. Dajczera Rozwa»ania o wierze i 45 zeszytach z serii Ku nowej ewangelizacji
oraz powstaªych na ich podstawie publikacjach. Przyci¡gaj¡ one prostym i jasnym
j¦zykiem. Sprawy trudne do obj¦cia rozumem tªumacz¡ w sposób zrozumiaªy, przez
co anga»uj¡ uwag¦ i rozbudzaj¡ pragnienie do±wiadczenia Boga, zapraszaj¡c na
drog¦ ±wi¦to±ci. ‘wietn¡ form¡ nawi¡zania kontaktu z osobami, które swoj¡ wiar¡
»yj¡ na co dzie« jest wyjazd rekolekcyjny. Nasze wyjazdy maj¡ t¦ specyfik¦, »e pozwalaj¡ sp¦dzi¢ czas wspólnie caªej rodzinie, st¡d te» cz¦stym widokiem s¡ dzieci
w przeró»nym wieku- od niemowlaka do nastolatka. Gdy rodzice zgª¦biaj¡ tre±ci duchowe, ich pociechy maj¡ zaj¦cia przystosowane do wieku. Pozwala to efektywnie
wykorzysta¢ czas dorosªym, a dzieciom zaj¡¢ si¦ czym±, co je interesuje. Zazwyczaj
efekty pracy dzieci wida¢ na Eucharystii, bo albo ±piewaj¡ i pokazuj¡ poznan¡
piosenk¦ religijn¡, albo nios¡ w procesji z darami prace, które wspólnie wykonaªy.
Wspólnot¦ RRN w Zielonej Górze zawi¡zaª w 2010 r. ks. Aleksander Werstler, który
od wielu lat jest zwi¡zany z Ruchem i jego duchowo±ci¡. Spotykamy si¦ w ka»dy
poniedziaªek. Rozpoczynamy Msz¡ ±w. o 18.30 w ko±ciele pw. Naj±wi¦tszego
Zbawiciela. Spotkania te maj¡ ró»ne formy: od czytania i rozwa»ania tre±ci materiaªów formacyjnych, poprzez wspóln¡ modlitw¦ i adoracj¦ Naj±wi¦tszego Sakramentu
(co drugi tydzie«), a» do mo»liwo±ci podzielenia si¦ ±wiadectwem »ycia. Po cz¦±ci
o charakterze modlitewnym nast¦puje zazwyczaj dalsza cz¦±¢ spotkania w salce
nr 1 na plebanii.
Zapraszamy na spotkania i wyjazdy:
24- 27 I 2013 r.- Diecezjalne rekolekcje zimowe w Licheniu,
25 II- 9III 2013 r.- Pielgrzymk¦ do Ziemi ‘wi¦tej.
Agnieszka Linka
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Formacja, czuwanie i przyrzeczenia KSM
W dniach 16-18 listopada w siedzibie KSM przy ul. Aliny 7
odbyªy si¦ Dni Formacyjne dla kandydatów na czªonków KSM.
Podczas Dni Formacyjnych uczestnicy poznawali cele, zadania,
±rodki, struktur¦ organizacyjn¡ i program formacyjny Katolickiego Stowarzyszenia
Mªodzie»y, który ma na celu ksztaªtowanie dojrzaªego chrze±cijanina uczestnicz¡cego we wspólnocie i misji Ko±cioªa. Tematyka spotkania obejmowaªa ponadto
zagadnienia z zakresu planowania, organizowania, pracy w grupach, czy prowadzenia narad.
Ponadto w sobot¦ 17 listopada, w wigili¦ wspomnienia bª. Karoliny Kózkówny,
parafianie oraz uczestnicy Dni Formacyjnych zgromadzili si¦ na wieczornej Eucharystii i czuwaniu przy relikwiach bª. Karoliny w naszej parafii. Czuwanie zostaªo
przygotowane przez nasz parafialny oddziaª KSM przy wsparciu mªodzie»owego
zespoªu parafialnego. W tym czasie mªodzie» oraz parafianie mieli okazj¦ pozna¢
»yciorys bªogosªawionej a tak»e modli¢ si¦ za jej wstawiennictwem.
Punktem kulminacyjnym Dni Formacyjnych byªa niedzielna Eucharystia
w siedzibie KSM w Zielonej Górze w kaplicy pw. bª. Karoliny Kózkówny patronki
KSM. Podczas Mszy ±w. kandydaci do KSM, (w tym dwie osoby z naszego oddziaªu parafialnego: Aleksandra Ferenc i Anna Kulpaczy«ska), zªo»yli przyrzeczenie

i zostali przyj¦ci w poczet czªonków KSM, deklaruj¡c tym samym swoj¡ gotowo±¢
do tego by Przez Cnot¦, Nauk¦ i Prac¦ sªu»y¢ Bogu i Ojczy¹nie . Do tego
wa»nego dnia przygotowywali si¦ oni w czasie póªrocznego sta»u w oddziaªach
KSM oraz uczestnicz¡c w kandydackim szkoleniu formacyjnym. Caªo±¢ zako«czyªa
si¦ uroczystym pocz¦stunkiem i projekcj¡ filmu o bª. Karolinie z okazji 98 rocznicy
wspomnienia jej ±mierci.
Marta i Šukasz Brodzikowie
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Rekolekcje odpustowe
Od 4 do 6 listopada 2012 r. prze»ywali±my w naszej parafii
rekolekcje przygotowuj¡ce do obchodów odpustu parafialnego.
Sªowo Bo»e gªosiª dla nas ks. dr Andrzej Maciejewski- Dyrektor
Administracyjny i Wykªadowca Wy»szego Seminarium Duchownego w Go±cikowieParady»u. Ka»dorazowo punktem wyj±cia byª fragment Pisma ‘wi¦tego.
4 listopada
Jeden z uczonych w Pi±mie zbli»yª si¦ do Jezusa i zapytaª Go: Które jest pierwsze
ze wszystkich przykaza«? Jezus odpowiedziaª: Pierwsze jest: Sªuchaj, Izraelu,
Pan, Bóg nasz, Pan jest jedyny. B¦dziesz miªowaª Pana, Boga swego, caªym swoim
sercem, caª¡ swoj¡ dusz¡, caªym swoim umysªem i caª¡ swoj¡ moc¡ . Drugie jest
to: B¦dziesz miªowaª swego bli¹niego jak siebie samego . Nie ma innego przykazania wi¦kszego od tych . (Mk 12,28-31)
Sªuchaj Izraelu! Od umiej¦tno±ci sªuchania zale»y nasz kontakt z Bogiem. On
wypowiada swoje Sªowo, a pocz¡tkiem naszej odpowiedzi jest sªuchanie i usªyszenie tego, co do nas mówi. To wielki przywilej, »e my, ludzie, mo»emy usªysze¢,
zrozumie¢ oraz wypeªni¢ sªowa Boga. Wypeªnieniem Prawa jest miªo±¢ i to o ni¡
przede wszystkim nale»y zabiega¢. Bóg chce by¢ dla nas, chce poci¡ga¢ nas swoj¡
miªo±ci¡, chce si¦ nam objawia¢. Moj»eszowi objawiª Swoje Imi¦: JHWH. Mówi:
JESTEM, KTÓRY JESTEM , chc¡c niejako powiedzie¢, »e JESTEM, KTÓRY JESTEM i ZAWSZE B†D† (dla ciebie). Nigdy nie b¦dziesz sam. Nawet w chwili, gdy
inni odwróc¡ si¦ od ciebie, Ja b¦d¦ z Tob¡.
5 listopada
Panie, przenikasz i znasz mnie,
Ty wiesz, kiedy siadam i wstaj¦.
Z daleka przenikasz moje zamysªy,...
Ty bowiem utworzyªe± moje nerki,
Ty utkaªe± mnie w ªonie mej matki.
Dzi¦kuj¦ Ci, »e mnie stworzyªe± tak cudownie,
godne podziwu s¡ Twoje dzieªa. (Ps 139,1-2 i 13-14b)
Mimo naszych sªabo±ci mo»emy mówi¢ za psalmist¡: Dzi¦kuj¦ Ci, Panie... , bo ka»dy zostaª przez Boga obdarowany. Bóg jest Stworzycielem,
jest naszym Ojcem. Nieustannie zaprasza nas do tego, by±my Mu zaufali, tak jak dziecko ufa ojcu. Boga nie nale»y si¦ ba¢, bo spotkanie z Nim,
to zaproszenie do nowego »ycia. Brak zaufania jest podstaw¡ grzechu.
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6 listopada
Jak odlegªy jest wschód od zachodu,
tak daleko odsun¡ª od nas nasze winy. (Ps 103, 12)
Pan Bóg tak dalece kocha czªowieka, »e nie widzi jego win. Ustanawiaj¡c przykazanie miªo±ci jest wzorem, bo do ko«ca nas umiªowaª. W bratniej miªo±ci wa»ne
jest przebaczenie. Jest to ªaska pochodz¡ca od Boga, dlatego powinni±my o ni¡
prosi¢. Duch ‘w. o»ywia i daje siª¦. Je»eli nie pozwalamy Bogu dziaªa¢ w naszych
sercach, to one usychaj¡.
Na zako«czenie ks. rekolekcjonista »yczyª nam, by±my sªuchali Pana Boga, by±my
do Niego ch¦tnie wracali. ›yczyª te» umiej¦tno±ci patrzenia razem z Nim w swoje
serce oraz gª¦bokiego prze»ycia sakramentu pokuty i pojednania, takiego w którym
Bóg b¦dzie mógª z caª¡ swoj¡ moc¡ dotyka¢ naszych serc.
Agnieszka Linka

Odpust Parafialny
9 listopada 2012 r. obchodzili±my patronalne ±wi¦to naszej parafii. W tym dniu
odprawione zostaªy Msze ±w. z kazaniem o godz. 7.00 i 9.00 oraz o godz. 18.30
uroczysta suma odpustowa w intencji wszystkich parafian. Mszy przewodniczyª
ks. bp Tadeusz Lity«ski. Poprzedziªa j¡ uroczysta adoracja Naj±wi¦tszego Sakramentu, rozpocz¦ta o godz. 15.00 Koronk¡ do Bo»ego Miªosierdzia.
W homilii ks. bp nawi¡zaª do rocznicy po±wi¦cenia Bazyliki Latera«skiej w Rzymie,
która jest katedr¡ papiesk¡. To z tego ko±cioªa papie» peªni sw¡ posªug¦ duszpastersk¡. To Matka i Gªowa wszystkich ko±cioªów Miasta i ‘wiata . Biskup zwróciª
uwag¦ na Ko±cióª zarówno w wymiarze lokalnym, jak i powszechnym. Przypomniaª,
»e jest on »yw¡ ±wi¡tyni¡, w której mieszka Bóg, a któr¡ tworz¡ duszpasterze wraz
ze ±wieckimi. Tym, który nas u±wi¦ca jest Jezus Chrystus. On mówi do nas poprzez
biskupów i kapªanów. W Ko±ciele odbywa si¦ niewidzialna walka- w sercu ka»dego
z nas. W sªowie ks. bpa nie zabrakªo te» osobistej refleksji. Bp dzi¦kowaª Panu
Bogu za to wszystko, czego do±wiadczyª w ko±ciele pw. Naj±wi¦tszego Zbawiciela.
Dzi¦kowaª za porz¡dkowanie jego serca. Dzi¦kowaª te» kapªanom posªuguj¡cym
w parafii, szczególnie ks. Z. Stekielowi, ks. E. Dajczakowi i ks. J Po¹niakowi. Na
zako«czenie podkre±liª, »e najwa»niejsza jest ±wi¡tynia naszego serca, bo w nim
chce mieszka¢ Bóg. Jezus Chrystus mówi: z domu mego Ojca nie róbcie targowiska . Zbawiciel wymaga, bo kocha. W kontek±cie sªów Ewangelii ±w. Jana
i rozpocz¦tego Roku Wiary bp Tadeusz postawiª pytania. Czy Bóg jest w twoim
wn¦trzu? Czy Zbawiciel znajdzie wiar¦ w tobie, gdy przyjdzie? ‘wiat pyta czy
wierzysz w Boga, a Zbawiciel pyta czy wierzysz we Mnie?
Jadwiga Wola«ska
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WYTCHNIENIE DLA DUSZY
Adwent to czas radosnego oczekiwania
na przyj±cie Jezusa.
Adwent zaczyna si¦ w niedziel¦ po uroczysto±ci Chrystusa
Króla czyli mi¦dzy 29 listopada a 3 grudnia. Trwa on od 23
do 28 dni, z których cztery zawsze s¡ niedzielami. Ko«czy
si¦ Wigili¡ Bo»ego Narodzenia, która niekiedy zbiega si¦
z czwart¡ niedziel¡ Adwentu. Pierwsza niedziela zawsze rozpoczyna nowy Rok
Liturgiczny w Ko±ciele. Sªowo Adwent pochodzi z ªaciny adventus i oznacza
przyj±cie . Dla staro»ytnych Rzymian zapowiadaªo oficjalny przyjazd Cezara. Dla
chrze±cijan jest radosnym i pobo»nym czasem przygotowania na przyj±cie Pana.
Opuszczenie Hymnu Gloria nie jest wyrazem pokuty (jak w Wielkim Po±cie), lecz
znakiem czekania na nowe zabrzmienie Hymnu Anielskiego ±piewanego w noc
narodzenia Jezusa. (Šk 2, 14)
Adwent dzieli si¦ na dwa podokresy, z których ka»dy ma odr¦bne cechy
wyra»one w dwóch ró»nych prefacjach adwentowych:
• Pierwszy podokres Adwentu obejmuje czas od pierwszej niedzieli do 16 grudnia, gdy czytane s¡ teksty biblijne zapowiadaj¡ce powtórne przyj±cie Zbawiciela i przygotowuj¡ce do spotkania z Chrystusem S¦dzi¡.
• Drugi okres Adwentu, od 17 do 24 grudnia, to bezpo±rednie przygotowanie
do ‘wi¡t Bo»ego Narodzenia.
Jednym z najbardziej wymownych symboli adwentowych jest wieniec. Pochodzi
on z Niemiec. Tamtejszy pastor prowadz¡cy przytuªek dla sierot przystroiª nim
±wietlic¦ dla dzieci. Razem z wychowankami w I Niedziel¦ Adwentu zapaliª pierwsz¡ ±wiec¦ adwentow¡, by wytworzy¢ nastrój skªaniaj¡cy do modlitwy. Nast¦pne,
mniejsze dwadzie±cia cztery ±wiece, podopieczni zapalali ka»dego dnia a» do Wigilii, gromadz¡c si¦ na ±piewie i modlitwie. Z czasem liczb¦ ±wiec zmniejszono do
czterech, a zwyczaj ten zawitaª do wielu krajów. Obecnie mo»emy spotka¢ wie«ce
adwentowe w Ko±ciele. Tak»e w wielu domach stroiki bo»onarodzeniowe maj¡ ich
ksztaªt. Wykonuje si¦ je z gaª¡zek szlachetnych drzew iglastych. Umieszczone s¡
na nich cztery ±wiece zapalane w kolejnym niedzielach adwentowych. Czynno±¢
ta oznacza czuwanie i gotowo±¢ na przyj±cie Chrystusa. Wi¡»e si¦ ze sªowami
Jezusa, który okre±laª siebie mianem "‘wiatªo±ci ‘wiata". III niedziela Adwentu, to
niedziela Gaudete. W tym dniu kapªan wkªada ornat koloru ró»owego (u»ywany tylko
dwa razy w roku). Jako roz±wietlony fiolet , kolor ten podkre±la rado±¢ z blisko±ci
Pana.
Agata Deresz

11

GRUDZIEŃ

WYTCHNIENIE DLA DUSZY

Dar serca

dar czasu.

‘wi¦ta s¡ czasem dawania. I nie chodzi tu o opakowane w kolorowy papier paczki ze sªodko±ciami
czekaj¡ce na nas pod choink¡ w wigilijny wieczór.
Mam na my±li prawdziwy dar serca - co±, czego
nie mo»na ani kupi¢, ani zapakowa¢. Takim darem
mo»e by¢ na przykªad - najcenniejszy w naszej niespokojnej, zabieganej
rzeczywisto±ci - czas. W trzecim tysi¡cleciu jeste±my zawsze spó¹nieni,
ci¡gle za czym± gonimy, próbuj¡c maksymalnie wykorzysta¢ dwana±cie
godzin dnia, cho¢ i one s¡ dla nas zbyt krótkie. Po±wi¦ci¢ czas obcemu
czªowiekowi, kiedy nie mamy ju» czasu nawet dla wªasnej »ony, m¦»a,
dzieci?
A jednak okazuje si¦, »e jest to mo»liwe. Do tej pory z podziwem obserwowaªam ludzi, którzy z ogromnym oddaniem po±wi¦cali si¦ wolontariatowi,
nie potrafi¡c zrozumie¢, sk¡d bior¡ na to czas i siª¦. Ale w tym roku wreszcie postanowiªam wzi¡¢ z nich przykªad. I da si¦! Tak, doba skurczyªa si¦
do minimum. Tak, czasem ci¦»ko jest zrezygnowa¢ z chwili odpoczynku
przy ksi¡»ce i tak, wymaga to sporo wysiªku i samodyscypliny. Ale satysfakcji, jaka pªynie z pomocy drugiemu czªowiekowi, nie da si¦ do niczego
porówna¢.
Pomoc finansowa jest bardzo, bardzo potrzebna, ale czasem zamiast
ryby lepiej da¢ potrzebuj¡cemu w¦dk¦. Zainwestowa¢ swój czas w czyj±
potencjaª, pomóc podnie±¢ czyj¡± samoocen¦. Wolontariat jest bªogosªawie«stwem, a najpi¦kniejsze jest to, »e ka»dy mo»e znale¹¢ dziedzin¦,
w której najlepiej si¦ realizuje. Dla mnie najwspanialszym sposobem dawania z siebie tego, co najlepsze, s¡ zaj¦cia z moim 12-letnim podopiecznym,
któremu pomagam znajdowa¢ i docenia¢ swoje talenty. Im wi¦cej odnosi on
sukcesów, tym bardziej ja jestem z niego dumna i tym ch¦tniej po±wi¦cam
mu swój wolny czas. I korzystamy oboje. Taka jest wªa±nie magia obdarowywania na ko«cu to darczy«ca otrzymuje najpi¦kniejszy prezent.
Anna Nadstoga
5 grudnia jest dniem wolontariatu.
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‘WIADECTWO

Narodziny prawdziwej wiary

Jestem praktykuj¡c¡ katoliczk¡, która stara si¦
»y¢ zgodnie z Dziesi¦ciorgiem Przykaza«. Moja
rodzina przyjmuje wszystkie wymagane przez Ko±cióª
sakramenty. Do niedawna my±laªam, »e speªniam
wszelkie wytyczne je±li chodzi o bycie chrze±cijank¡,
pomimo chwil sªabo±ci, które w tym rozp¦dzonym
do granic mo»liwo±ci ±wiecie dopadaj¡ chyba ka»dego. Niedziela jest dniem,
w którym zawsze udaj¦ si¦ do ±wi¡tyni, bior¦ udziaª we Mszy ±w., wieczór ko«cz¦
modlitw¡ i tak te» witam nowy dzie«. W ci¡gu ostatnich miesi¦cy, w wyniku splotu
pewnych wydarze« Najwy»szy ukazaª mi jak niewystarczaj¡ca jest moja wiara.
Pierwszym sygnaªem, który zwróciª moj¡ uwag¦ na podej±cie do kwestii wiary byªo
czynne uczestnictwo w ksztaªtowaniu nowego przedsi¦wzi¦cia i spotkanie gª¦boko
oddanych Panu ludzi. Nie wyobra»aªam sobie, »e w dzisiejszym konsumpcyjnym
±wiecie mo»e by¢ tylu mªodych, tak bardzo zaanga»owanych w uczestnictwo
w ró»norodnych chrze±cija«skich ruchach i koªach modlitewnych. Mªodzie», która
po±wi¦ca prywatny czas nie na czysty hedonizm, gonitw¦ za materialn¡ uªud¡
czy popularno±ci¡, ale na zaanga»owanie w modlitw¦ i wspólne rozwa»anie
Boskich spraw, uzmysªowiªa mi jak maªo czasu na to po±wi¦cam, usprawiedliwiaj¡c
si¦ p¦dem »ycia. Niedawno odnowiªam kontakt z przyjacióªk¡ z dawnych lat.
Dziewczyna w typie traperki- kumpeli z s¡siedztwa zmieniªa si¦ w przebojow¡
kobiet¦ , która je¹dzi na harleyu wi¦kszym od niej samej, ubrana w skór¦ i glany .
Zacz¦ªy±my wymienia¢ tradycyjne listy, peªne ciepªa i serdeczno±ci. W kilku z nich
przewin¡ª si¦ temat wiary. I zdumiaªo mnie, »e nie pasuj¡ca do ogólnie przyj¦tego
wizerunku pokornego katolika osoba tak gor¡co zawierza swoje »ycie Panu, maªo
tego - otwarcie pisze o tym w listach, ±wiadczy o sile, któr¡ czerpie z cz¦stego
uczestnictwa w Eucharystii. Przypomniaªy mi si¦ sªowa Jezusa: B¡d¹cie zimni albo
gor¡cy, nie b¡d¹cie letni. U±wiadomiªam sobie, »e moja wiara wªa±nie taka jest:
bez polotu, poprawna, letnia. Zacz¦ªam nad sob¡ pracowa¢ i z rado±ci¡ widz¦
pierwsze efekty - na forum potrafi¦ gªo±no broni¢ chrze±cija«skich warto±ci bez
wzgl¦du na to, jak po owych deklaracjach b¦dzie postrzega¢ mnie otoczenie. D¡»¦
do tego, aby jak najdªu»ej by¢ w stanie ªaski. Moje codzienne sªabo±ci dopadaj¡
mnie jeszcze czasem ale ju» wiem, »e jest na nie antidotum - gor¡ca modlitwa
i zawierzenie si¦ w Panu.
Nadzieja
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NAUCZANIE BŠOGOSŠAWIONEGO JANA PAWŠA II
Jan Paweª II w Or¦dziu Bo»onarodzeniowym pisaª,
»e Bo»e Narodzenie to wielka rado±¢, która ogarnia
ka»dego czªowieka. Jest ona ogromem miªo±ci Boga do
ludzi. Cieszmy si¦ tym dniem, który dany nam jest, by
±wi¦towa¢ przyj±cie na ±wiat Syna Bo»ego. Jan Paweª
II wzywa nas, aby±my odrzucili od siebie wszystkie
podejrzliwo±ci, zniech¦cenia, by±my miªowali drugiego
czªowieka. Mamy troszczy¢ si¦ o siebie wzajemnie i o to,
aby nasze serca byªy przepeªnione pokojem, którego
brak jest w dzisiejszym ±wiecie.
Bo»e Narodzenie to tajemnica rado±ci!
Anioªowie ±piewali tej nocy: Chwaªa Bogu na wysoko±ciach, a na ziemi
pokój ludziom Jego upodobania . Mówili pasterzom o narodzeniu Zbawiciela jak o rado±ci wielkiej, która b¦dzie udziaªem caªego narodu mimo
ubóstwa »ªóbka, ludzkiej niewra»liwo±ci, wrogo±ci sprawuj¡cych wªadz¦.
W tej rado±ci uczestniczy Ko±cióª, napeªniony dzi± ±wiatªem Syna Bo»ego.
Bo»e Narodzenie to tajemnica miªo±ci!
To miªo±¢ Ojca, który posªaª jednorodzonego Syna na ±wiat, aby ofiarowaª
nam dar swojego »ycia. W zimnej stajni, pogr¡»onej w ciszy, dziewicza
Matka z sercem peªnym przeczu¢ ju» prze»ywa bolesny dramat Kalwarii.
To b¦dzie wstrz¡saj¡ca walka pomi¦dzy ±wiatªem a ciemno±ci¡, ±mierci¡
a »yciem, nienawi±ci¡ a miªo±ci¡. Ksi¡»¦ Pokoju, narodzony dzi± w Betlejem,
odda na Golgocie swoje »ycie, aby na ±wiecie zapanowaªa miªo±¢.
Bo»e Narodzenie to tajemnica pokoju!
Z betlejemskiej groty pªynie dzi± nagl¡ce wezwanie, by ±wiat nie ulegaª
podejrzliwo±ci, nieufno±ci, zniech¦ceniu, nawet je±li tragiczne zjawisko terroryzmu pot¦guje niepewno±¢ i l¦k. Wyznawcy wszystkich religii s¡ wezwani do budowania pokoju przez odrzucanie jakiejkolwiek formy nietolerancji
i dyskryminacji. Oby ludzko±¢ przyj¦ªa przesªanie pokoju, jakie niesie Bo»e
Narodzenie!
Bo»onarodzeniowe or¦dzie Jana Pawªa II Urbi et Orbi z 2002 roku
Narodzenie Jezusa tajemnic¡ rado±ci, miªo±ci i pokoju

Magdalena Iwa«ska
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Benedykt XVI
List apostolski w formie motu proprio PORTA FIDEI
ogªaszaj¡cy Rok Wiary (ci¡g dalszy)
8. Z tej radosnej okazji pragn¦ zach¦ci¢ braci biskupów caªego ±wiata, »eby
zjednoczyli si¦ z Nast¦pc¡ Piotra w tym czasie duchowej ªaski, jaki daje nam Pan,
by upami¦tni¢ cenny dar wiary. Chcemy obchodzi¢ ten Rok Wiary w sposób godny
i owocny. Trzeba zintensyfikowa¢ refleksj¦ na temat wiary, aby pomóc wszystkim
wierz¡cym w Chrystusa w stawaniu si¦ bardziej ±wiadomymi i o»ywi¢ ich przywi¡zanie do Ewangelii, zwªaszcza w okresie gª¦bokich przemian, jaki ludzko±¢ prze»ywa
obecnie. B¦dziemy mieli okazj¦ do wyznawania wiary w zmartwychwstaªego Pana
w naszych katedrach i ko±cioªach caªego ±wiata; w naszych domach i rodzinach, aby
ka»dy silnie odczuª potrzeb¦ lepszego zrozumienia i przekazywania przyszªym pokoleniom odwiecznej wiary. Wspólnoty zakonne oraz parafialne, wszystkie stare i nowe
rzeczywisto±ci eklezjalne znajd¡ w tym roku sposób, aby uczyni¢ publicznym wyznanie
Credo.
9. Pragniemy, aby ten Rok rozbudziª w ka»dym wierz¡cym aspiracj¦ do wyznawania
wiary w jej peªni i z odnowionym przekonaniem, z ufno±ci¡ i nadziej¡. B¦dzie to te»
dobra okazja, by bardziej celebrowa¢ wiar¦ w liturgii, zwªaszcza Eucharystii, która jest
szczytem, do którego zmierza dziaªalno±¢ Ko±cioªa, i jednocze±nie ... ¹ródªem, z którego wypªywa caªa jego moc [14]. Jednocze±nie pragniemy, »eby ±wiadectwo »ycia
ludzi wierz¡cych byªo coraz bardziej wiarygodne. Zwªaszcza w tym Roku ka»dy wierz¡cy powinien ponownie odkry¢ tre±¢ wiary wyznawanej, celebrowanej, prze»ywanej
i przemodlonej[15], i zastanowi¢ si¦ nad samym aktem wiary.
Nie przypadkiem w pierwszych wiekach chrze±cijanie musieli nauczy¢ si¦ Credo na
pami¦¢. Byªo ono ich codzienn¡ modlitw¡, aby nie zapomnie¢ o zobowi¡zaniu przyj¦tym
wraz ze chrztem. Sªowami peªnymi znaczenia przypomina o tym ±w. Augustyn, kiedy
w jednej z homilii na temat redditio symboli, przekazania Credo mówi: Symbol
±wi¦tej tajemnicy, który otrzymali±cie wszyscy razem i który wyznali±cie jeden po
drugim, jest sªowami, na których opiera si¦, jak na staªym fundamencie, wiara MatkiKo±cioªa, a fundamentem tym jest Chrystus Pan... Otrzymali±cie wi¦c i powtarzali±cie
to, co wiernie powinni±cie na±ladowa¢, co w duszy i sercu zawsze powinni±cie
przechowywa¢, co powinni±cie na ªo»ach waszych odmawia¢, o czym my±licie na
placach i miejscach publicznych, o czym tak»e i podczas posiªków waszych nie
zapominajcie, strze»cie tego w sercu, chocia» ciaªo zasypia [16].
10. Chciaªbym w tym miejscu nakre±li¢ zarys programu, który pomo»e w gª¦bszym
zrozumieniu nie tylko tre±ci wiary, ale wraz z nimi, tak»e aktu, którym zdecydujemy si¦
na caªkowite powierzenie si¦ Bogu, w peªnej wolno±ci. Istnieje w istocie gª¦boka jedno±¢
mi¦dzy aktem, którym si¦ wierzy a tre±ci¡, której dajemy nasze przyzwolenie. Apostoª
Paweª pozwala na wej±cie w t¦ rzeczywisto±¢, kiedy pisze: Sercem przyj¦ta wiara prowadzi do usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami - do zbawienia (Rz 10, 10).
Serce wskazuje, »e pierwszy akt, którym dochodzi si¦ do wiary jest darem
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Boga i dziaªaniem ªaski, która przeksztaªca osob¦ a» do gª¦bi jej serca.
W tym wzgl¦dzie szczególnie wymowny jest przykªad Lidii. ‘w. Šukasz opowiada,
»e Paweª, kiedy byª w Filippi, udaª si¦ w szabat, by gªosi¢ Ewangeli¦ niektórym
kobietom; byªa w±ród nich Lidia a Pan otworzyª jej serce, tak »e uwa»nie sªuchaªa
sªów Pawªa (Dz 16, 14). Wa»ny jest sens zawarty w tym wyra»eniu. ‘w. Šukasz uczy,
»e znajomo±¢ tre±ci, w które nale»y wierzy¢ nie wystarcza, je»eli nast¦pnie to serce,
autentyczne sanktuarium czªowieka, nie jest otwarte na ªask¦, która pozwala mie¢
oczy, aby spogl¡da¢ na gª¦bi¦ i zrozumie¢, »e to, co zostaªo przepowiedziane jest
Sªowem Bo»ym.
Z kolei wyznawa¢ ustami wskazuje, »e wiara oznacza zaanga»owania i publiczne
±wiadectwo. Chrze±cijanin nigdy nie mo»e my±le¢, »e wiara jest spraw¡ prywatn¡.
Wiara jest decyzj¡ na to, »eby by¢ z Panem, aby z Nim »y¢. To bycie z Nim
wprowadza do zrozumienia powodów, dla których si¦ wierzy. Wiara, wªa±nie dlatego,
»e jest aktem wolno±ci, wymaga równie» odpowiedzialno±ci spoªecznej za to, w co
si¦ wierzy. Ko±cióª w dniu Pi¦¢dziesi¡tnicy ukazuje z caª¡ oczywisto±ci¡ ów wymiar
publiczny wiary i gªoszenia jej bez l¦ku ka»dej osobie. Jest to dar Ducha ‘wi¦tego,
który uzdalnia do misji i umacnia nasze ±wiadectwo, czyni¡c je ±miaªym i odwa»nym.
Samo wyznanie wiary jest aktem zarówno osobistym jak i wspólnotowym. Pierwszym podmiotem wiary jest faktycznie Ko±cióª. W wierze wspólnoty chrze±cija«skiej
ka»dy otrzymuje chrzest, skuteczny znak wej±cia do ludu wierz¡cych, aby zyska¢
zbawienie. Jak stwierdza Katechizm Ko±cioªa Katolickiego: Wierz¦ - to wiara Ko±cioªa wyznawana osobi±cie przez ka»dego wierz¡cego, przede wszystkim w chwili
chrztu. Wierzymy - to wiara Ko±cioªa wyznawana przez biskupów zgromadzonych
na soborze lub, bardziej ogólnie, przez zgromadzenie liturgiczne wierz¡cych. Wierz¦
- mówi tak»e Ko±cióª, nasza Matka, który przez swoj¡ wiar¦ odpowiada Bogu i który
uczy nas mówi¢: Wierz¦ , Wierzymy ... [17].
Jak mo»na dostrzec znajomo±¢ tre±ci wiary jest istotna, by wyda¢ sw¡ zgod¦,
to znaczy, aby w peªni, rozumem i wol¡ zgadza¢ si¦ z tym, co proponuje Ko±cióª.
Znajomo±¢ wiary wprowadza w peªni¦ tajemnicy zbawczej objawionej przez Boga.
Udzielona zgoda oznacza wi¦c, »e kiedy si¦ wierzy, w sposób wolny przyjmuje si¦ caª¡
tajemnic¦ wiary, bo gwarantem jej prawdy jest sam Bóg, który objawia si¦ i pozwala
pozna¢ sw¡ tajemnic¦ miªo±ci[18].
Z drugiej strony, nie mo»emy zapomina¢, »e w naszym kontek±cie kulturowym
wielu ludzi, cho¢ nie rozpoznaj¡ w sobie daru wiary, szczerze poszukuje ostatecznego
sensu i definitywnej prawdy o swym istnieniu i ±wiecie. To poszukiwanie jest autentyczn¡ preambuª¡ wiary, gdy» kieruje ludzi na drog¦, która prowadzi do tajemnicy
Boga. Sam ludzki rozum nosi w istocie wrodzon¡ potrzeb¦ tego, co warto±ciowe,
nieprzemijalne [19]. Wymóg ten stanowi nieustannie zach¦t¦, trwale wpisan¡ w serce
czªowieka, aby wyruszy¢ w drog¦ i znale¹¢ Tego, którego by±my nie poszukiwali, gdyby
nie wyszedª ju» nam na spotkanie[20]. Wiara zaprasza nas wªa±nie na to spotkanie
i w peªni otwiera.
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Rok liturgiczny
Wprowadzony przez Ko±cióª rok, zwany ko±cielnym lub liturgicznym, zaczyna si¦
zawsze pierwszymi Nieszporami pierwszej Niedzieli Adwentu a ko«czy na sobocie
trzydziestego czwartego tygodnia zwykªego. Rok ko±cielny, cho¢ nie pokrywa si¦
z rokiem kalendarzowym, to nie ró»ni si¦ od niego ilo±ci¡ dni. Ma jednak odmienn¡
filozofi¦ prze»ywania. Posiada wªasn¡ struktur¦, podziaªy i ±wi¦ta. Opiera si¦ na
zwartej organizacji dni i tygodni, tworz¡c cykl powtarzaj¡cy si¦ niemal identycznie.

W ci¡gu tego rocznego cyklu Ko±cióª wspomina caªe misterium Chrystusa - od
momentu Wcielenia, przez Misterium Paschalne (m¦ka, ±mier¢ i zmartwychwstanie
Pana Jezusa), a» po Zesªanie Ducha ‘wi¦tego i oczekiwanie na ponowne przyj±cie
Chrystusa na ko«cu czasów. W niedziel¦ 2 grudnia rozpoczynamy nowy rok
liturgiczny, który b¦dzie upªywaª pod hasªem: By¢ sol¡ ziemi .
ks. Piotr
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Zwyczaje Bo»onarodzeniowe
Zwyczaje Bo»onarodzeniowe tworz¡ niepowtarzaln¡ aur¦ w tym szczególnym dla nas okresie. W dawnych czasach wi¦kszo±¢ z nich byªa alternatyw¡ do
obchodów poga«skich uroczysto±ci na cze±¢ rozmaitych bo»ków. W pierwszej poªowie IV wieku Ko±cióª
ustanowiª obchody narodzin Jezusa Chrystusa, wyznaczaj¡c je pocz¡tkowo na
6 stycznia (pó¹niej jednak przenosz¡c na dzie« 25 grudnia). Intencja nie byªa przypadkowa nowe chrze±cija«skie ±wi¦to miaªo wykorzeni¢ celebrowanie dawnej
sªowia«skiej ceremonii ku czci boga sªo«ca i ognia. Uroczysta wieczerza wigilijna
ma charakter zaduszkowy. Specjalny dobór postnych potraw spo»ywamy w nastroju skupienia i doniosªo±ci. W sposób szczególny wspominamy wówczas tych,
którzy odeszli. To dla nich pierwotnie pozostawiano wolne miejsce przy wigilijnym
stole. Po II Wojnie ‘wiatowej nabraªo ono innego wymiaru - oczekiwano, »e zajm¡
je ci, którzy podczas dziaªa« bitewnych zagin¦li lub wyjechali z kraju. Obecnie
miejsce to jest przeznaczone dla ka»dego niespodziewanego go±cia, który w tym
szczególnym dniu zapuka do naszych drzwi. Umieszczenie sianka pod obrusem na
pami¡tk¦ miejsca narodzin Pana zast¡piªo wcze±niejszy zwyczaj stawiania snopka
w k¡cie izby maj¡cego przynie±¢ dobre plony w przyszªym roku. Wieczerz¦ wigilijn¡
rozpoczynamy po ukazaniu si¦ na niebie pierwszej gwiazdy. Upami¦tniamy tym
samym (zgodnie z Ewangeli¡ wedªug ±w. Mateusza) Gwiazd¦ Betlejemsk¡, wskazuj¡c¡ trzem M¦drcom drog¦ do nowonarodzonego Króla. Šamanie si¦ opªatkiem
ma symboliczny wymiar dzielenia si¦ chlebem z potrzebuj¡cym. Dawniej byªo ono
oznak¡ ustanawiania pobratymstwa, tak wi¦c dzisiejszy opªatek ma ponadczasow¡
warto±¢ bratania uczestników wieczerzy. Towarzysz¡ca nierozerwalnie okresowi
±wi¡t bogato zdobiona choinka, pomimo funkcji podkre±lania uroczystego nastroju symbolizuje biblijne drzewo poznania dobra i zªa (dawniej wieszano na niej
jabªka na pami¡tk¦ pierwszego grzechu czªowieka, a opasuj¡cym j¡ ªa«cuchom
nadawano symbolik¦ w¦»a- kusiciela), natomiast gwiazda umieszczana na czubku
drzewka symbolizuje wspominan¡ wcze±niej Gwiazd¦ Betlejemsk¡. Okres Bo»onarodzeniowy wie«czy ±wi¦to Trzech Króli, w którym na drzwiach chrze±cija«skich
domów pojawia si¦ napis K+M+B oraz cyfra bie»¡cego roku. Nie nale»y zapomina¢
o zwyczaju rozpocz¦cia Wigilii modlitw¡ i odczytaniem fragmentu Ewangelii o narodzinach Pana.
Agnieszka Sobiak
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Jak pomóc dziecku zrozumie¢ ide¦ ±wi¡t Bo»ego
Narodzenia?
Przypomnij sobie wªasne dzieci«stwo i wspomnienia ±wi¡t
Bo»ego Narodzenia. Zamiast biega¢ w po±piechu po±wi¦¢
ten czas maluchowi i pomó» mu tworzy¢ jego wªasne pi¦kne, ±wi¡teczne wspomnienia. Dopóki doro±li nie wytªumacz¡
dzieciom sensu ±wi¡t Bo»ego Narodzenia, pozostan¡ one jedynie wspomnieniem wieczerzy wigilijnej, choinki, prezentów.
A przecie» nie o to chodzi. Telewizja, wielkie sklepy, nastawione s¡ na dziaªania komercyjne. Zaczynaj¡ tworzy¢ atmosfer¦
±wi¡teczn¡ na dªugo przed ich nadej±ciem. Wzbudzaj¡ w dorosªych poczucie, »e
czas biegnie szybko, »e ze wszystkim si¦ nie wyrobi¡", a zwªaszcza z tym, co
jak nam sugeruj¡, jest najwa»niejsze, czyli z prezentami. Dzieci przejmuj¡ ten styl
my±lenia. Bo»e Narodzenie przestaje im si¦ kojarzy¢ z rodzinnym ±wi¦towaniem,
oderwaniem od codzienno±ci, a przede wszystkim z tym wydarzeniem na pami¡tk¦,
którego obchodzimy te ±wi¦ta. Warto wi¦c w rodzinie stworzy¢ plan dziaªa«, które
ochroni¡ domowników przed tym komercyjnym szaªem. Krok pierwszy powinien
polega¢ na rozmowie z dzie¢mi. We¹my do r¦ki Bibli¦ dla dzieci, poszukajmy
kartek ±wi¡tecznych, na których jest nie Mikoªaj krasnal, czy baªwan, ale stajenka
Betlejemska, ‘wi¦ta Rodzina. By ªatwiej byªo mu zrozumie¢, posªugujmy si¦ j¦zykiem dla dziecka zrozumiaªym, u»ywajmy sformuªowa« mama Pana Jezusa i jego
tata . Mówmy, »e tak jak dziecko ±wi¦tuje ka»dego roku swoje urodziny, tak samo
wszyscy ludzie obchodz¡ urodziny maªego Jezusa. Obrazki, filmy powinny pomóc
maluchowi zrozumie¢, »e s¡ to wa»ne ±wi¦ta, a tak»e, dlaczego s¡ tak istotne.
Czas przed Bo»ym Narodzeniem
Dzieciom trudno jest si¦ odnale¹¢ w przestrzeni i czasie. Nie wiedz¡ co to
znaczy, »e ±wi¦ta b¦d¡ za miesi¡c. Dobrym pomysªem jest stworzenie kalendarza
adwentowego. Mo»na w nim zaznacza¢ ile dni zostaªo do Bo»ego Narodzenia,
zapisywa¢ co dobrego zrobiªo w danym dniu dziecko, wklejaj¡c symboliczne obrazki. Chodzi o to, by pociechy zacz¦ªy ª¡czy¢ dobre uczynki, z tym »e Jezus
przyszedª na ziemi¦ z miªo±ci do ludzi, »e te nasze dobre czyny to prezenty dla
niego z okazji urodzin. Jest to okazja do u±wiadomienia dziecku tego, »e wªa±nie te
dary s¡ najwa»niejsze. Nie prezenty ze sklepu. Dobre uczynki to nie tylko wykonywanie codziennych obowi¡zków. Powinny one obejmowa¢ tak»e miªo±¢ do innych,
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niesienie pomocy. Ma to zwi¡zek z przesªaniem Bo»ego Narodzenia. Mo»na
np. ofiarowa¢ jak¡± zabawk¦ biedniejszym dzieciom, przygotowa¢ paczk¦ ±wi¡teczn¡ z »ywno±ci¡, wrzuci¢ ofiar¦ pieni¦»n¡. Je±li przygotujemy dziecko do tego,
»e nale»y by¢ dobrym, dzieli¢ si¦ tym, co si¦ posiada, wybacza¢, je±li zacznie
sprawia¢ mu to rado±¢, wówczas gªówna cz¦±¢ idei Bo»ego Narodzenia stanie si¦
dla dziecka zrozumiaªa. Pusty talerz dla go±cia podczas wieczerzy wigilijnej nie
zdziwi go, ale b¦dzie dopeªnieniem atmosfery miªo±ci, jaka byªa budowana podczas
Adwentu.
Dziaªania praktyczne
Ponadto Adwent, który jest okresem przygotowuj¡cym
do ±wi¡t, mo»e by¢ okazj¡ do wspólnego budowania szopki bo»onarodzeniowej, która zostanie ustawiona pod choink¡.
Nie zapomnijmy o zrobieniu lampionu i chodzeniu z nim na
roraty. Warto równie» przygotowywa¢ ozdoby choinkowe. Dobr¡ zabaw¡, a tak»e pogª¦bieniem prze»ywania ±wi¡t Bo»ego
Narodzenia mo»e by¢ rodzinna próba przedstawienia jaseªek.
Nie musz¡ one by¢ profesjonalne, mo»e to by¢ pantomima.
Przykªad rodziców
Poniewa» podstawow¡ spraw¡ w wychowaniu jest przykªad, to i tym razem nie
mo»e go zabrakn¡¢. Rodzice przez okres Adwentu i ±wi¡t powinni sami swoj¡
postaw¡ dawa¢ dzieciom dobry przykªad. Je±li mówi¡ dzieciom o konieczno±ci
przebaczenia, a jednocze±nie kªóc¡ si¦ mi¦dzy sob¡, nie s¡ wiarygodni. Mama
i tata powinni przed Bo»ym Narodzeniem wyciszy¢ si¦, uda¢ si¦ do spowiedzi, by¢
mo»e podj¡¢ jakie± postanowienie, tak by nie wprowadza¢ w ten specyficzny czas
zam¦tu i nerwowo±ci.
I na koniec pami¦tajmy, »e Wigilia i caªe ±wi¦ta powinny by¢ okresem wyj¡tkowym, tak wi¦c zadbajmy o pi¦knie przystrojony stóª, caªy dom, od±wi¦tne ubrania
dla czªonków rodziny, kol¦dowanie, a po wieczerzy o rodzinny spacer, poª¡czony
z pasterk¡ i odwiedzaniem szopek. Dla maªych dzieci, które nie zrozumiej¡ jeszcze
wszystkiego, b¦dzie to znak wyj¡tkowo±ci Bo»ego Narodzenia. Niech Bo»e Narodzenie b¦dzie czasem, który wszyscy b¦dziemy wspomina¢ z rozrzewnieniem.
Niech b¦d¡ to szczególne dni, podczas których pogodz¡ si¦ zwa±nieni czªonkowie
rodziny, kiedy rodzice maj¡ du»o czasu dla dzieci, kiedy panuje niepowtarzalna
atmosfera i kiedy razem z Jezusem rodzi si¦ w naszych sercach wiara, nadzieja
i miªo±¢.
Agata Deresz
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12 propozycji potraw wigilijnych
Jedn¡ z wielu tradycji zwi¡zanych ze ±wi¦tami Bo»ego Narodzenia jest przyrz¡dzanie 12 potraw wigilijnych. Maj¡ one symbolizowa¢
12 Apostoªów, którzy zasiedli z Jezusem do Ostatniej Wieczerzy.
Liczba ta ª¡czona jest tak»e z 12 miesi¡cami roku.
Czy rzeczywi±cie wi¦kszo±¢ Polaków robi 12 potraw na Wigili¦?
Czy mo»e tak naprawd¦ wszystko zale»y od tego jak je policzymy? Zapewne s¡ w±ród
nas rodziny, które wliczaj¡ osobno barszcz i uszka, a nawet opªatek, aby wypeªni¢ polsk¡
tradycj¦:) Dla tych, którzy po prostu nie maj¡ pomysªu- przedstawiamy propozycj¦ potraw
wigilijnych:
1. barszcz z uszkami - zamienny w ró»nych regionach Polski z zup¡ rybn¡;
2. pierogi (z kapust¡ i grzybami, ze ±liwkami);
3. makowiec - symbol urodzaju i pªodno±ci; jego obecno±¢ podczas
kolacji wigilijnej zapewnia gospodarstwu dostatek przez nast¦pny
rok;
4. karp sma»ony - przypomina o chrzcie, zmartwychwstaniu i nie±miertelno±ci;
5. ±ledzie (w ±mietanie, z jabªkami);
6. krokiety;
7. ryba po grecku;
8. kapusta (z grochem, z grzybami);
9. kutia - zwyczajowo robiona jest z pszenicy, ziaren maku, miodu, bakalii: ró»norakich
orzechów, rodzynek i innych dodatków;
10. kluski z makiem - symbolizuj¡ pªodno±¢ i dostatek, a tak»e cisz¦, zmartwychwstanie
i pociech¦;
11. kompot z suszonych owoców - do kompotu nadaj¡ si¦ jabªka, ±liwki, figi, morele,
gruszki (mo»na tak»e doda¢, cynamon, go¹dziki, miód czy plasterki cytryny);
12. zupa grzybowa.
Planowanie pracy
- Zrób list¦ potraw do zrobienia z podziaªem na dni i tygodnie. Gotowe potrawy odhaczaj ;
- Nie zostawiaj przygotowania ±ledzi na ostatni moment. Mo»na je zrobi¢ nawet 3 dni
przed Wigili¡, poniewa» musz¡ przej±¢ marynat¡.
- Zwykle s¡ one solone, wi¦c ªatwo si¦ nie zepsuj¡;
- Piernik mo»esz upiec nawet tydzie« przed ±wi¦tami. Le»akowanie mu nie zaszkodzi;
- Pierogi, uszka lub farsz mo»esz przygotowa¢ 2 tygodnie wcze±niej i zamrozi¢;
- Ryba w galarecie potrzebuje 1 dnia, »eby galareta dobrze st¦»aªa;
- Ryby sma» na ±wie»o i pami¦taj, »eby ±wie»e ryby kupowa¢ jak najpó¹niej lub je mrozi¢.
›yczymy wszystkim rodzinom zgodnych przygotowa« do ±wi¡t oraz aby mandarynki nie
musiaªy by¢ liczone jako dwunasta potrawa wigilijna:)
Aleksandra Ferenc
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‘WI†CI
‘wi¦ty Mikoªaj (ur. ok. 270 r.) to posta¢ historyczna. Pochodziª z miasta Patara w dzisiejszej Turcji. Byª jedynym dzieckiem
bardzo zamo»nych rodziców, którzy wiele lat modlili si¦ o narodzenie dziecka. Ju» w dzieci«stwie odznaczaª si¦ wielk¡
wra»liwo±ci¡ na ludzk¡ bied¦ oraz niezwykª¡ pobo»no±ci¡. Te
przymioty sprawiªy, »e zostaª wybrany na biskupa miasta Mira,
które byªo stolic¡ jego rodzinnej prowincji. Jako biskup miaª
wi¦ksze mo»liwo±ci dziaªania. Zasªyn¡ª z opieki nad ubogimi,
któr¡ prowadziª w niezwykle dyskretny sposób (bardzo cz¦sto anonimowo). ™ródªem finansowania tej dziaªalno±ci byª jego rodzinny maj¡tek. Szczególn¡ opiek¡
±wi¦ty otaczaª dzieci, które bardzo cz¦sto otrzymywaªy od niego drobne upominki.
Znane jest te» jego miªosierdzie wobec wi¦¹niów i skaza«ców, za którymi potrafiª
wstawia¢ si¦ nawet u wªadz cesarskich. Tradycja przekazaªa nam legendy na jego
temat: o podrzuceniu przez niego posagu trzem ubogim siostrom i o tym, jak dzi¦ki
modlitwie uratowaª rybaków podczas burzy na morzu.
Patron: Grecji, Rosji, Berlina, Gªogowa, cukierników, piekarzy, dzieci, marynarzy,
rybaków, »eglarzy, uczonych, studentów, notariuszy, obro«ców wiary przed herezj¡.
Wspomnienie ±w. Mikoªaja obchodzimy 6 grudnia.
‘w. Barbara »yªa na przeªomie III i IV wieku. Wywodziªa si¦
z poga«skiej rodziny z Heliopolis. Ojciec Dioskuros - wysªaª j¡
na nauk¦ do Nikomedii. Tam zetkn¦ªa si¦ z chrze±cija«stwem.
Gdy dowiedziaª si¦ on, »e córka zostaªa chrze±cijank¡ chciaª
j¡ zmusi¢ do wyparcia si¦ tej wiary. Doniósª na ni¡ wªadzy,
gdy» jego wcze±niejsze dziaªania nie odniosªy skutku. Zostaªa
uwi¦ziona w wie»y, gdzie przed ±mierci¡ objawiª si¦ jej anioª
z kielichem i hosti¡. ‘ci¦to j¡ mieczem prawdopodobnie okoªo
305 r. w Nikomedii lub Heliopolis. Istnieje legenda, wedªug której ±wi¦ta Barbara
uciekaj¡c przed ojcem schroniªa si¦ w skale, która rozst¡piªa si¦ przed ni¡.
Patronka: dobrej ±mierci i trudnej pracy m.in. górników, hutników, marynarzy,
rybaków, »oªnierzy, kamieniarzy, wi¦¹niów, or¦downiczka w czasie burzy i po»arów.
Jest równie» patronk¡ Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Wspomnienie ±wi¦tej Barbary obchodzimy 4 grudnia.
Aleksandra Ferenc
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Czas na roraty
Roraty to Msza ±wi¦ta odprawiana ku czci Maryi, któr¡ symbolizuje postawiona w pobli»u oªtarza biaªa ±wieca
z niebiesk¡ wst¡»k¡, tzw. roratka. Nazwa Mszy ±wi¦tej roratniej pochodzi od ªaci«skich sªów starej pie±ni rorate caeli
desuper" ( spu±¢cie ros¦ niebiosa"). Roraty odprawiane s¡
przez caªy Adwent w dni powszednie. Zgodnie z wielowiekow¡ tradycj¡ roraty to Msza ±w. odprawiana rano. W liturgii
jest to Msza, wyra»aj¡ca nasze oczekiwanie i t¦sknot¦ za
Chrystusem, który ma nadej±¢.
To wªa±nie roraty daj¡ nam jedn¡ z mo»liwo±ci wyra»enia gotowo±ci na przyj±cie
Jezusa, poprzez wcze±niejsze wstanie i wyj±cie do ko±cioªa, co dodatkowo pozwala
na ¢wiczenie woli i umiej¦tno±ci wyrzeczenia, tak potrzebnych w codziennym »yciu.
Nie da si¦ równie» ukry¢, »e gdy rozpoczynamy dzie« Msz¡ ±w., to jest on bardziej
uporz¡dkowany.
Najwa»niejsze jednak, aby pami¦ta¢, i» nasze uczestniczenie w roratach z zapalon¡
±wiec¡ lub lampionem jest pi¦kn¡ postaw¡ czuwania razem z Maryj¡ na nadej±cie
Zbawiciela w pami¡tce Bo»ego Narodzenia.
A zatem do zobaczenia na roratach. . .
Marta Brodzik

K•CIK MODLITW
MODLITWA DO DZIECI•TKA JEZUS
(tekst na podstawie modlitwy objawionej przez Matk¦ Bo»¡ karmelicie Ojcu
Cyrylowi - modl¡cemu si¦ w kaplicy klasztoru karmelita«skiego w Pradze - w 1638
roku)
O Dzieci¦ Jezus, uciekam si¦ do Ciebie
i bªagam Ci¦ przez wstawiennictwo
Twej ‘wi¦tej Matki, wspieraj mnie
w tej potrzebie, któr¡ Ci dzi± przedstawiam,
gdy» wierz¦ mocno,
»e jako Bóg mo»esz wszystko uczyni¢.
Oczekuj¦ z ufno±ci¡ otrzymania
Twej ±wi¦tej ªaski, kocham Ci¦ z caªego mego serca
i ze wszystkich siª mojej duszy.
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›aªuj¦ szczerze, »em Ci¦ obraziª grzechami
i prosz¦ o ªask¦, abym ju» ich wi¦cej nie popeªniaª.
Postanawiam przeto nigdy ju» Ciebie nie obra»a¢
i raczej wszystko wycierpie¢,
ani»eli w czymkolwiek Tobie si¦ nie podoba¢!
Pragn¦ odt¡d wiernie Ci sªu»y¢.
Dla miªo±ci Twej, o Bo»e Dzieci¦,
b¦d¦ kochaª bli¹niego swego jak siebie samego.
O, Dzieci¦ Wszechmocne, o Jezu,
Bªagam ci¦ jeszcze raz, wesprzyj mnie w tej potrzebie.
Daj mi ªask¦ posiadania Ciebie w wieczno±ci
z Maryj¡ i Józefem ±wi¦tym,
abym mógª Ciebie chwali¢ wraz a Anioªami
caªego niebieskiego dworu.
Amen.

NASZE SPRAWY
BANK USŠUG
Oczekujemy na wasze zgªoszenia do rubryki: potrzebuj¦, oddam, pomog¦. Zgªoszenia przyjmuje redakcja, pod numerem
telefonu 604-388-373.
Oddam dwie opony do Tico.
informacja pod numerem
redakcyjnym.

Mªode, uczciwe maª»e«stwo
zaopiekuje si¦ mieszkaniem
w zamian za opªaty czynszowe.
informacja pod numerem redakcyjnym.

Oddam potrzebuj¡cemu w dobrym stanie
drukark¦ Lexmark Z12 z instrukcj¡
i pªyt¡ instalacyjn¡
informacja pod numerem tel. 728800201

Rodzina poszukuje mieszkania do wynajecia.
informacja pod numerem tel. 607742130

LISTY PARAFIAN
Drodzy parafianie !
Oczekujemy na wasze listy pod adresem parafii oraz drog¡ mailow¡: zbawiciel.redakcja@gmail.com z dopiskiem DO REDAKCJI".
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STREFA RELAKSU

Krzy»ówka
I. Obchodzi imieniny 24 grudnia
II. Bardzo wa»na przed przystapieniem do wieczerzy wigilijnej.
III. Przykrywa ziemi¦ biaªym puchem.
IV. ‘piewane podczas Bo»ego Narodzenia.
V. Z kapust¡ i grzybami na stole wigilijnym.
VI. Wisz¡ na choince.
Zwyci¦zcy wyªonieni zostan¡ w drodze losowania. Wypeªnij prawidªwo kupony
i dostarcz do nas. Nagrody: wykre±lanka dla dzieci - piªka, krzy»ówka - bilety do
kina.
Kupon konkursowy nr 8.
Hasªo: ...............................
Imie: .................................
Nazwisko: ........................
Adres: ...............................
..........................................
telefon: ............................

Kupon konkursowy nr 8. (znajd¹ ró»nice)
Wytnij obrazek, zaznacz ró»nice
i doª¡cz do kuponu.
Imie: .........................................
Nazwisko: .................................
Adres: .......................................
..................................................
telefon: .....................................
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K•CIK KULINARNY
Makowiec

Skªadniki:
Ciasto:
100 g margaryny
400 g m¡ki
25 g dro»d»y
6 »óªtek
100 g cukru
cukier wanilinowy
200 ml ciepªego mleka
gotowa masa makowa
Sposób wykonania:
Margaryn¦ rozpu±ci¢ i ostudzi¢. Zaczyn:
1/4 szkl. ciepªego mleka wymiesza¢ z 1
ªy»eczk¡ cukru i dwiema ªy»kami m¡ki.
Odstawi¢ w ciepªe miejsce do wyro±ni¦cia. ›óªtka utrze¢ z cukrem i cukrem
wanilinowym, nast¦pnie wymiesza¢ kolejno z rozczynem, m¡k¡, reszt¡ mleka
i ostudzon¡ margaryn¡. Wyrobi¢ i odstawi¢ do wyro±ni¦cia na ok. 2 godz.
Gotowe ciasto rozwaªkowa¢, posmarowa¢ mas¡ makow¡ i zwin¡¢ w rolad¦.
Piec ok. 40 min w 180 stopniach, po wystygni¦ciu udekorowa¢ lukrem.

Piernikowe babeczki

Skªadniki:
250 g m¡ki
6 ªy»ek oleju
1 jajko
1/2 ªy»eczki sody oczyszczonej
1 ªy»eczka proszku do pieczenia
1 1/2 ªy»eczka mielonego imbiru
1 ªy»eczka cynamonu
1/4 ªy»eczki mielonych go¹dzików
100 g ciemnego br¡zowego cukru muscovado
150 ml mleka 3,2 %
1/4 ªy»eczki octu balsamicznego
Sposób wykonania:
Nastawi¢ piekarnik na 200 C. W jednej
misce wymiesza¢ m¡k¦ z sod¡, proszkiem do pieczenia i przyprawami. W drugiej misce wymiesza¢ jajko z cukrem,
mlekiem, octem, olejem i miodem. Pªynn¡ mieszank¦ wla¢ do miski z suchymi skªadnikami, wymiesza¢ wszystkie
skªadniki ªy»k¡. Gotowe ciasto przeªo»y¢
do formy na muffiny wyªo»onej papilotkami i piec przez ok. 20 minut.
Anna Nadstoga

K•CIK KULTURALNY
WARTO ZOBACZY‚...
Film jest doskonaª¡ rozrywk¡ dla caªej rodziny. Opowiada
o nagªej, duchowej przemianie zatwardziaªego sk¡pca i egoisty
Ebenezera Scrooge'a - wªa±ciciela domu handlowego i inwestora gieªdowego. W wyniku odwiedzin w ±wi¦ta Bo»ego Narodzenia istot zza ±wiatów, gªówny bohater ma wgl¡d
w przeszªo±¢, tera¹niejszo±¢ oraz przyszªo±¢, która ma by¢
jego udziaªem w zwi¡zku z trybem »ycia, jaki prowadzi. Mimo
bajkowej, nierzeczywistej fabuªy film niesie gª¦bokie przesªanie
i jest doskonaª¡ okazj¡ do mi¦dzypokoleniowej wymiany pogl¡dów na temat tego,
co naprawd¦ stanowi o warto±ci »ycia.
Agnieszka Sobiak
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INFORMATOR
OCHRZCZENI
Kaja Julia Suchocka,
Marcel Nikodem Ja±niewski,
Oskar Lirek.

ODESZLI DO DOMU OJCA

Ryszard Sejbuk, Anna Kielar, Ewa Lasota,
Eugeniusz Wilk, Natalia Igny±, Marek Kaczmarek, Maria Ha«ca,
El»bieta Milejska, Ryszard Orªowski, Waldemar Wawrzyniak,
Zbigniew Jagaciak, Stefan Kulas

Pami¦tajmy o naszych braciach i siostrach w modlitwie.

Porz¡dek nabo»e«stw
Msze w niedziele: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 15.00, 19.15/akademicka/
Dni powszednie: 6.00, 9.00 i 18.30
Wa»ne informacje
Biuro parafialne czynne:
wtorek i piatek 10.00 - 12.00 oraz 16.00 - 18.00,
czwartek 18.00 - 19.30,
poniedziaªek i ±roda nieczynne
Nr telefonu ks. dy»urnego: (68) 324-17-75, kom. 693-952-030
Poradnia Rodzinna jest czynna we wtorki 18.00 - 19.00
Ogªoszenia prafialne znajduj¡ si¦ w gablocie przy ko±ciele oraz na stronie
internetowej www.zbawiciel.zgora.pl
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Fotoreporta»

Peregrynacja relikwii bł. Karoliny Kózkówny
w naszej parafii - 17 listopada 2012 r.

Dni Formacyjne KSM w Zielonej Górze
16-18 listopada 2012 r.
Uroczystość Chrystusa Króla
25 listopada 2012 r.

Papieskie Intencje Apostolstwa Modlitwy
na grudzień:
Ogólne
Aby na całym świecie migranci byli przyjmowani, zwłaszcza przez wspólnoty chrześcijańskie, z wielkodusznością i autentyczną miłością.
Misyjne
Aby Chrystus objawił się całej ludzkości jako światło, które płynie z Betlejem
i odbija się na obliczu Jego Kościoła.

Zachęcamy naszych parafian - biznesmenów, właścicieli małych i średnich firm do
sponsoringu naszej gazetki. W zamian oferujemy miejsce na „reklamę”. Celem jest
rozwój gazetki i dotarcie do jak największej liczby odbiorców. Sponsoring przewidywany jest w formie darowizny na Kosciół- dobrowolna ofiara. W tej sprawie należy
się kontaktować wyłącznie z Ks. Piotrem Gniewaszewskim.
Poszukujemy osób chętnych do czynnego udziału w tworzeniu naszego pisma dziennikarzy, fotoreporterów, grafików, osób, które mogą podzielić się swoim świadectwem duchowym. Zapraszamy również parafian z ciekawymi pomysłami.
Zespół redakcyjny: ksiadz Piotr Gniewaszewski - redaktor naczelny, współpraca: Agnieszka Sobiak (korekta i edytorstwo), Agata Deresz (korekta), Małgorzata Adamczewska (korekta), Aleksandra Ferenc, Marta
Brodzik, Łukasz Brodzik, Piotr Drewniok, Anna Nadstoga, Magdalena Iwańska, Anna Kulpaczyńska; Skład
i grafika: Agnieszka Linka, Artur Kowalski.

Adres do redakcji: 65-043 Zielona Góra, ul. Chrobrego 8; email: zbawiciel.redakcja@gmail.com;
Parafialna strona internetowa: www.zbawiciel.zgora.pl
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych materiałów. Prosimy o nie nadsyłanie anonimowych listów. Można zastrzec anonimowość publikacji.

