w 2014r. W ten sposób pragniemy
wyrazić wdzięczność za dar życia i pomóc w ukojeniu bólu serca.
Zimowisko w Karpaczu
Podczas zimowych ferii organizowane jest przez naszą parafię zimowisko dla dzieci i młodzieży. Zgłoszenia, wszelkie informacje u ks. Macieja- odpowiedzialnego za wyjazd.
Cyna wyjazdu wraz z dojazdem 450zł.
Warto się już zgłaszać, może tam będzie prawdziwa zima ze śniegiem.
Czy jest znane odliczenie 6% ?
Jeszcze przypomnienie dla zainteresowanych możliwością odliczenia 6% na cele kultu religijnego. Mało
kto korzysta z możliwości odpisu 6 %
- na cele kultu religijnego – a przecież to nic nie kosztuje. W opinii Ministerstwa Finansów określenie „darowizny na cele kultu religijnego” należy rozumieć jako środki darowane
dla kościołów, związków religijnych i
kościelnych osób prawnych. Drodzy
Parafianie, jeśli w rocznym zeznaniu
podatkowym za rok 2014 jest pragnienie, skorzystania z odliczenia podatku
od dochodu w ramach limitu 6 % to
można, przesyłając ofiary na konto parafialne zaznaczać w/w tytuł, numer
konta w stopce biuletynu. Więcej informacji w kancelarii i Biurach Podat-

kowo – Księgowych.

BIULETYN PARAFIALNY

Przyjmij Boga
Czy zdajesz sobie sprawę, że
Bóg, Jezus Chrystus, Dziecię, które nam
się narodziło, jest nazwane przez proroka
Izajasza Przedwiecznym Doradcą, Bogiem Mocnym, Odwiecznym Ojcem,
Księciem Pokoju. W Ewangelii słyszymy
iż po narodzeniu Dziecię to zostało złożone w żłobie, bo nie było dla Niego Miejsca
w gospodzie. Bóg Mocny, który staje się
Dzieckiem i oddaje się w nasze ręce…. Jakie to zaskakujące, niewyobrażalne, ale
jakże często przez nas nie wykorzystane.
Prośmy więc i tak żyjmy, by nasze serca i nasze domy, nasze miejsca pracy, nauki, wypoczynku, cierpienia, wszelkich badań stały się miejscem ponownego
narodzenia Jezusa Chrystusa i Jego darów.

Parafii św.Stanisława
Kostki w Sulechowie

Róże Żywego Różańca
Styczeń: intencja ogólna: Aby wyznawcy
różnych religii oraz wszyscy ludzie dobrej woli współpracowali na rzecz szerzenia pokoju na świecie;
misyjna: aby w tym roku, poświęconym
życiu konsekrowanemu, zakonnicy i zakonnice na nowo odkryli radość z pójścia za Chrystusem i z zapałem angażowali się w posługę ubogim.

Parafia Św.Stanisława Kostki, ul.Odrzańska 63, 66-100 Sulechów
numer konta parafialnego: 15 9660 0007 0006 8882 0200 0001
Biuletyn redaguje ks. proboszcz Henryk Wojnar, wraz z księżmi wikariuszami
Telefon do biura parafialnego: 68 385 30 55,
Adresy internetowe: henrywoj@interia.pl www.kostka-sulechow.pl
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Boże Narodzenie
Drodzy Czytelnicy i Drogie
Czytelniczki, w Boże Narodzenie raz
jeszcze, na nowo zaczyna się historia
przyjaźni Boga i człowieka. Bóg stał
się Człowiekiem, Bóg stał się jednym
z nas, byśmy odkryli w sobie samych
Boże życie. Jezus Chrystus, Syn Boży
głosi Słowo Boga skierowane do każdego z nas. Jan Ewangelista, zapisał, że
to Słowo stało się Ciałem i zamieszkało między nami. Czy wierzysz, że w
każdej Mszy św. mocą Ducha Świętego w czasie wypowiadanych słów
przeistoczenia ofiarowany chleb, ofiarowana woda i wino stają się Ciałem i
Krwią Jezusa? Czy wierzysz, że Jezus
jest wśród nas i dla nas?
W Jezusie jest życie, które jest
światłem oświecającym nasze ciemności. Przyjmując Jezusa, otrzymujemy
moc, aby na powrót stać się dziećmi
Bożymi i dziękować za dar naszego
życia. Święta Bożego Narodzenia,
święta przyjaźni Boga z człowiekiem,
to święta dziękczynienia za dar naszych rodziców, naszego życia i naszych Rodzin.

Pocztówka od Jezusa
Jednym z wielu zwyczajów bożonarodzeniowych jest tradycja wysyłania kartek świątecznych. Stojąc w kolejce
na poczcie można zauważyć sporo osób
podtrzymujących ten piękny zwyczaj.
Dobrane ze starannością, ładnie wypisane, z równo naklejonym znaczkiem mają
wywołać radość i przekazać naszą pamięć i dobre życzenia odbiorcy. Zazwyczaj kartki docierają do swoich adresatów, choć pewnie część z nas miała okazję wysyłać listy, które wracały do nas z
pocztową adnotacją "adresata nie zastano". I jakie wówczas rodzą się uczucia?
Przygotowując się do Świąt Bożego Narodzenia dbamy o wystrój naszych mieszkań, pięknie ubraną choinkę,
świąteczne specjały stołu. Czasem z niepewnością myślimy o wigilijnej wieczerzy, pojednaniu z bliskimi osobami, słowem o wszystkim, co kojarzy nam się ze
Świętami. Zazwyczaj nasza uwaga skupia się wokół wigilijnej kolacji a z rekolekcji słyszymy nawołanie o pokój w sercu, otwartość na drugiego człowieka.
Szeroko rozumianym "przemawianiu

ludzkim głosem".
Co jednak z Bożym Narodzeniem i wspomnianymi wcześniej kartkami? W tym wielkim dniu, gdy
Dziecko Boga przychodzi na świat, by
odkupić ludzki ród, w tę świętą noc,
kiedy Bóg się rodzi, Moc truchleje, a
za oknem być może śnieg pudruje
świat, napełnijmy serca radością i pomyślmy, że w tej chwili z Niebios
Boże Dziecię wysyła do nas kartkę.
Skierowaną tylko do nas, jedyną i niepowtarzalną. Nie każdy jednak chce tę
kartkę odebrać. Napełniony, napełniona wiarą, że Bóg się rodzi, nie pozwól,
by pocztówka od Jezusa dla Ciebie
wróciła z powrotem z adnotacją "adresata nie zastano". Bo wielka światłość
owego dnia zachęca nas: Przyjdź i
ogrzej się radością Bożego Narodzenia, otul światłością Nowej Nadziei.
Przyjmij raz jeszcze w swoim życiu
błogosławieństwo małej, Dziecięcej
rączki. Przyjmij Go w Komunii i ukołysz małego Jezusa szeptem swojego
serca. ( Anna Szanderska)
Godziny Mszy św.
24.12.14. środa Wigilia Bożego Narodzenia, Msza św. rano o godz.
8.00, Pasterka o godz. 22.00 i o godz.
24.00. Ofiary składane na tace podczas Pasterki są przeznaczone na dom
samotnej matki i fundusz ochrony matki i dziecka w diecezji.
25.12.14. czwartek Uroczystość Narodzenia Pańskiego, Msze św.
o godz. 9.00, 10.30, 12.00. 13.15,
18.00;

26.12.14. piątek drugi dzień
świąt Bożego Narodzenia, Msze św. o
godz. 7.30; 9,00; 10.30; 12.00; 13.15;
18.00; 20.00 - (ofiary składane na tace
są na utrzymanie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, uniwersytetów i uczelni
tego typu w naszej metropolii)
28.12.14. niedziela Uroczystości
Świętej Rodziny, Msze św. wg stałego
porządku niedzielnego, w tym dniu dziękujmy Bogu za dar naszych wspólnot rodzinnych
01.01.15. czwartek Nowy Rok
Uroczystość Św. Bożej Rodzicielki, to
Światowy Dzień Modlitwy o Pokój na
świecie. Msze św. o godz. 9.00; 10.30;
12.00; 13.15; 18.00, 20.00.
Msze św. w
Mozowie
Pasterka
24.12.14. o godz. 21.00; natomiast we
wszystkie dni świąteczne o godz. 9.30.

za przygotowane paczki. Dziękuję całej Wspólnocie Parafialnej, dziękuję
Parafialnemu Zespołowi Caritas za dar
serc za poświęcony czas i trud organizacyjny, który zaowocował dotarciem z
pomocą świąteczną do około 140 rodzin – to jest około 450 osób. Podziękowania dla firmy Nestle- dawna goplana
z Kargowej, dla P. Nowaka sklep Lewiatan, dla firmy Polzax – państwo
Dziatko, oraz dla Inter Marche za pomoc w gromadzeniu żywności, wszystkim darczyńcom indywidualnym, którzy składali żywność w koszach Caritasu. Dzieciom z klas I- szych szkoły nr.
3. oraz ich Wychowawcom. Msza św.
dziękczynna za wszystkich Ofiarodawców z prośbą o błogosławieństwo w
życiu rodzinnym i zawodowym w
Nowy Rok o godz. 9.00

Pamięć o chorych
Msza św. za chorych, których
kapłani odwiedzają w domu z Najświętszym Sakramentem w niedzielę 28.12.14
o godz. 12.00. W tej Mszy św. obejmujemy naszą modlitwą również wszystkich
chorych oraz Tych, którzy opiekują się
chorymi w ich domach, domach opieki
społecznej, hospicjach, szpitalach.

Jubileusz 20 lecia
Jedna piąta wieku, 20 lat dużo
- to czy mało? Po przemianach ustrojowych na początku lat dziewięćdziesiątych 20. wieku, mogły oficjalnie powstawać organizacje i stowarzyszenia,
wychodzące naprzeciw potrzebom
społecznym państwa demokratycznego. Pierwszy Zespół Caritas dekanatu,
powstał w naszej parafii, zrzeszając
grupę ludzi wychodzących naprzeciw
pojawiającym się problemom społecznym. Z tej racji do naszego Zespołu
Caritas Wojewoda Lubuski Jerzy
Ostrouch skierował słowa wdzięczności:
Jubileusz 20-lecia funkcjonowania Parafialnego Zespołu Caritas

Święty Mikołaj dziękuje
Akcja dopomóż świętemu Mikołajowi zakończyła się powodzeniem dzięki życzliwości Parafian a także Ludzi Dobrej Woli z poza parafii, przygotowano
około 130 paczek. W imieniu dzieci obdarowanych na święta z naszej wspólnej
akcji składamy serdeczne podziękowania

przy parafii św. Stanisława Kostki w Sulechowie to znakomita okazja do złożenia
wyrazów uznania i podziękowań za poświęcenie dla drugiego człowieka.
Św. Jan Paweł II w orędziu z
okazji XVIII Światowego Dnia Młodzieży
podkreślił, że to z daru Ducha Świętego
czerpią pokarm takie posługi jak chrześcijańskie szkolnictwo i katecheza, opieka
nad chorymi i ubogimi, troska o postęp
cywilizacyjny człowieka i działalność
charytatywna, których celem jest budowanie wspólnoty i kierowanie jej życiem.
Papież Polak przekonywał, że
dojrzała świętość obywateli zawsze służyła wielkości Rzeczypospolitej. Mając te
słowa na uwadze, serdecznie dziękuję za
wszelką aktywność wykonywaną w ramach Caritas. To niezwykle cenna działalność, dzięki której rośnie wiara w dobroć i bezinteresowność Lubuszan.
Z okazji zbliżających się świąt
Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzę
zdrowia, radości, wszelkiej pomyślności i
spełnienia marzeń.
Wieczór Pamięci
Przedostatni dzień roku, gdy
nadchodzi czas zabawy sylwestrowej, to
dla bardzo wielu naszych braci i sióstr
dzień trwania w bolesnym wspomnieniu
o tych, którzy w roku 2014 odeszli do
wieczności. Zapraszamy Rodziny przeżywające żałobę na nabożeństwa pamięci
i wdzięczności, 30.12.14. o godz. 17.30.
Po tym nabożeństwa Msza św. za zmarłych w 2014 roku. Osoby z Rodziny najbliższe dla Zmarłych, zapalą światło
pamięci przy imieniu Zmarłego, Zmarłej

