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 2015 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 Podatkowo –
Księgowych. To odliczenie można
przekazać chociażby na wyżej wspomnianą tablicę będącą zadośćuczynieniem wobec naszych Rodaków z godła
Żołnierzy Wyklętych
Przegląd kolęd i jasełek
Przegląd Kolęd i Pastorałek
dla dzieci ze świetlic województwa lubuskiego w czwartek, 03.12.2015 od
godz. 10.00 w Sali Widowiskowej w
Domu Kultury. Wstęp wolny.
Rocznica Sakramentu Małżeństwa
Uwaga Małżonkowie, którzy
w 2014 roku stanęli na ślubnym kobiercu! Zapraszamy Was na spotkanie

w dniu 20.12.2015 na godz. 18.00. Naprawdę, warto przyjść i zapytać się wobec Pana Boga i samych siebie jak nam
upłynął pierwszy rok sakramentalnego
życia. Co udało się zmienić, co jest przed
nami? Po Mszy św. błogosławieństwo
dla ”roczniaków„
Pamięć o tych co odeszli w 2015r.
Gdy już powoli są zamykane statystyki, gdy jedni myślą o zabawie sylwestrowej, to jednak dla bardzo wielu naszych braci i sióstr ten czas jest trwaniem
w bolesnym wspomnieniu o tych, którzy
w roku 2015 odeszli do wieczności. Podczas nabożeństwa pamięci i wdzięczności, 30.12.15. o godz. 18.00 Osoby z Rodziny - najbliższe dla Zmarłych, zapalą
światło pamięci przy imieniu Zmarłego,
Zmarłej w 2015r. W ten sposób pragniemy wyrazić wdzięczności za dar życia i
pomóc w ukojeniu bólu serca, wszystkich
przeżywających to rozstanie. Jeśli chcemy aby podczas nabożeństwa wyczytano
Osoby zmarłe z poza naszej parafii, prosimy imię, nazwisko i miesiąc zmarłej
Osoby wcześnie podać w zakrystii lub
przesłać na adres : henrywoj@interia.pl
Intencja Róż Żywego Różańca
miesiąc grudzień : abyśmy wszyscy
mogli doświadczyć miłosierdzia
Boga, który wciąż niestrudzenie nam
przebacza.
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Papieska Nominacja
23 listopada papież Franciszek
zamianował biskupa Tadeusza Lityńskiego biskupem diecezjalnym naszej
diecezji zielonogórsko - gorzowskiej.
Biskup Stefan Regmunt będący do tej
pory biskupem diecezjalnym przeszedł
na emeryturę. Zawierzajmy Bogu w
modlitwie sprawy naszej diecezji i Kościoła, prosząc o obfitość darów Świętego Ducha.
Jubileusz Miłosierdzia
Uroczystości 1050. rocznicy
Chrztu Polski łączą się z Nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia rozumiany jako objawienie się czynnej
wiary, potwierdzonej na chrzcie świętym. „W tym Roku Świętym – pisze
papież Franciszek – będziemy mogli
doświadczyć otwarcia serc na tych
wszystkich, którzy żyją na najbardziej
beznadziejnych peryferiach egzystencjalnych, które tak często świat stwarza
w sposób dramatyczny. […] Otwórzmy nasze oczy, aby dostrzec biedę
świata, rany tak wielu braci i sióstr pozbawionych godności. Poczujmy się

sprowokowani, słysząc ich wołanie o pomoc. Niech nasze ręce ścisną ich ręce,
przygarnijmy ich do siebie, aby poczuli
ciepło naszej obecności, przyjaźni i braterstwa. Niech ich krzyk stanie się naszym, tak byśmy razem złamali barierę
obojętności, która często króluje w sposób władczy, aby ukryć hipokryzję i egoizm”. (Z Listu KEP i Bulla „Misericordiae vultus” 11.04.2015).
Ojciec Święty polecił, by Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia rozpoczął się 8 grudnia br., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny, a zakończył 20 listopada 2016
roku w uroczystość Jezusa Chrystusa,
Króla Wszechświata. Skorzystajmy z
tego daru wewnętrznej przemiany walcząc o owoce odpustów podejmując wysiłek przebaczenia i zabieganie o przebaczenie. (więcej w liście opłatkowym do
Parafian)
Roraty
Stop! Zatrzymajmy się by zdążyć na roraty. Szczególnie w tym roku,
gdy sięgamy do źródła miłosierdzia. Tym

źródłem jest chrzest. Czytelniku czy
znasz datę swego chrztu? Chrzest jest
też źródłem, twojej przyjaźni z Bogiem. Czy Ty chcesz być przyjacielem
Boga? Czy jesteś dumny ze swego
chrztu? Przyjdź a odnajdziesz odpowiedź na wiele pytań. Zaproszenie na
roraty jest nie tylko dla dzieci, ale dla
wszystkich, dla młodzieży, dorosłych
starszych od poniedziałku do piątku o
godz. 18.00. Drodzy Rodzice – pomóżcie swoim dzieciom bez względu
na wiek uczestniczyć w roratach.
Noś odblaski
Przypominamy o obowiązku
noszenia odblasków przy poruszaniu
się po drogach szczególnie teraz gdy
ograniczona jest widoczność. Nasze
hasło „bądź widoczny noś odblaski”
Dzień Pomocy Kościołowi Katolickiemu na Wschodzie
W drugą niedzielę Adwentu, 6
grudnia ogólnopolska akcja pomocy
dla Kościoła na Wschodzie. Kościół na
Wschodzie to tereny, które przed II
wojną światową stanowiły Polskę.
Korzenie bardzo wielu rodzin są na terenach Ukrainy, Litwy, Białorusi. Dobrze wiemy jak była tam niszczona
wiara i kultura. Przez gest składanych
ofiar do puszek po Mszach św. będziemy mogli pomóc naszym Braciom i
Siostrom.
Duchowe inwestowanie
Rekolekcje adwentowe poprowadzi ks. dr Robert Kufel. Rekolek-

cje w dniach 12.12.2015– 16.12.2015r.
Rozpoczęcie w sobotę na Mszy św. o
godz. 18.00 i w niedziele na wszystkich
Mszach św.
Nauki rekolekcyjne w tygodniu o
godz. 8.00, 16.30, 18.00 i 20.00; sakrament spowiedzi we wtorek 15.12.15. podczas nabożeństwa pokutnego od godz.
20.00, oraz w środę, 16.12.15. w godz.
6.30 - 8.30, po południu w godz. 15.00 16.30 i w godz. 17.15- 18.15.
Ofiary składane na tace w ostatnim dniu rekolekcji, w środę są podziękowaniem dla Księdza rekolekcjonisty, za
głoszone słowo i modlitwę. Ofiary składane na tacę w poniedziałek i wtorek na
organizację rekolekcji w naszych szkołach, w parafii i przygotowanie dekoracji
Bożonarodzeniowej. Już teraz mówimy za
te gesty wsparcia serdeczne Bóg zapłać.
W Mozowie rekolekcje rozpoczynamy w sobotę 12 grudnia o godz.
17.00, kolejna nauka na Mszy św. w niedzielę o godz. 9.30, spowiedź w poniedziałek od godz. 16.30, i Msza św. z błogosławieństwem rekolekcyjnym.
Godzina Łaski
Jest taka jedna godzina w roku,
gdy Niebo pochyla się tak nisko nad ziemią, że Bóg jest na wyciągnięcie ręki. I
Jego odwieczne skarby miłości. Jest taka
jedna godzina w roku, gdy wszystko jest
możliwe. Związane jest to z objawieniami Matki Bożej w święto Niepokalanego
Poczęcia, 8 grudnia 1947 r. Maryja wówczas ukazała się pielęgniarce Pierinie Gilli
z Włoch, w miasteczku Montichiari powiedziała wówczas: "Życzę sobie, aby

mnie czczono jako Maryję Róże Mistyczną, Matkę Kościoła. Życzę sobie,
aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w
południe miała miejsce Godzina Łaski
dla całego świata. Dzięki modlitwie
zanoszonej w tej godzinie ześlę niezliczone łaski dla duszy i ciała. Będą liczne nawrócenia. Pan Mój, Boski Syn
Jezus okaże wielkie miłosierdzie jeżeli
dobrzy ludzie będą się modlić za
swych grzesznych braci. Ci, którzy nie
mogą przyjść do Kościoła, niech modlą się w domu. Jest moim życzeniem,
aby ta Godzina Łaski była praktykowana na całym świecie".
Jak więc odprawić Godzinę
łaski? Pierwszy krok: Proś o łaskę nawrócenia dla tych, którzy jej najbardziej potrzebują; Drugi krok: Proś o
tę łaskę dla siebie i najbliższych. Nie
bój się prosić o łaski - nawet największe, Trzeci krok: Proś o łaskę nawrócenia dla grzeszników, Czwarty
krok: podziękuj za łaski, których dziś
Matka Boża udziela.
Zapraszamy, Godzina Łaski,
8 grudnia Niepokalane Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, w godz.
12:00 - 13:00.
Pomóż świętemu Mikołajowi
Dopomóż świętemu Mikołajowi na święta! Jest to propozycja młodzieży. Akcja polega na zabraniu z kościoła gwiazdki z imieniem dziecka i
przygotowaniu paczki na święta, paczki przynosimy do świetlicy lub zostawiamy w kościele najpóźniej do dnia
16.12.2015. Ale pamiętajmy o zasa-

dzie by pomagając nie obrazić, nie zranić
przekazując coś przeterminowanego, zużytego, brudnego.
Zachęcamy do składania w koszach Caritasu wystawionych w kościele
i w markecie Inter Marche trwałej żywności, produktów spożywczych, środków
czystości, które zostaną przekazane rodzinom, będącym w trudnej sytuacji bytowej. Dziękujemy tym, którzy już się włączyli i tym, którzy zamierzają się włączyć
w to dzieło.
Żołnierze Wyklęci
Drodzy Czytelnicy, wiemy, jak
ważny jest grób bliskiej osoby. Jednak
przez wiele lat, w naszej Ojczyźnie nie
były znane miejsca pochowania ciał zamordowanych żołnierzy, zamordowanych przez rodaków. Temat Żołnierze
Wyklęci – to zadośćuczynienie wobec
tych Żołnierzy, których po drugiej wojnie
światowej z rozkazu ówczesnych władz
torturowano i masowo mordowano, a ich
rodziny szykanowano. Powołujemy
Fundację Tablicy Żołnierze Wyklęci.
Chcemy umieści ją w bocznym wejściu
naszego kościoła. Zachęcamy tych którzy
chcą wesprzeć to dzieło pilotowane przez
Duszpasterstwo Nauczycieli i Katechetów do wpłat na konto: Parafia pw. Św.
Stanisława Kostki nr 64 2030 0045 1110
0000 0190 6070 z dopiskiem fundacja tablicy żołnierze wyklęci, ofiary można też
składać w kopertach z podobnym dopiskiem. Dziękujemy
Czy jest znane odliczenie 6%
Jest możliwość odliczenia 6% na

