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Z życia Kościoła

∎ Dzień solidarności z misjami

D

zisiaj w Kościele Światowy Dzień Misyjny,
zwany popularnie Niedzielą
Misyjną. To święto Papieskich Dzieł Misyjnych i całego Kościoła.
Rozpoczyna ono Tydzień
Misyjny przeżywany w tym
roku pod hasłem: „Pełni ducha
i posłani”. Tematem pa-pieskiego orędzia na Światowy
Dzień Misyjny, w związku z
trwającym synodem na te-mat
młodzieży są słowa: „Wraz z
młodymi nieśmy wszystkim
Ewangelię”.
Historia Światowego Dnia
Misyjnego
Dzieła Misyjne powstały na
początku XIX w. W latach dwudziestych XX w. zostały podniesione do rangi „papieskich”
i zajmują dziś centralne miejsce we współpracy misyjnej.
Ich celem jest budzenie świadomości misyjnej.
Światowy Dzień Misyjny został ustanowiony 14 kwietnia
1926 r. przez papieża Piusa XI
i każdego roku obchodzony
jest w przedostatnią niedzielę
października we wszystkich
diecezjach i parafiach na świecie. Dzień ten jest również

świętem patronalnym Papieskich Dzieł Misyjnych, a szczególnie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary. W Polsce
Światowy Dzień Misyjny,
zwany również Niedzielą Misyjną, przedłuża się na cały tydzień. W tym roku Światowy
Dzień Misyjny obchodzi-my po
raz 92.
Orędzie misyjne
Z okazji Światowego Dnia
Misyjnego wydawane są orędzia misyjne. Ukazują się one
regularnie od pontyfikatu
Pawła VI, a ogłaszane są w
uroczystość Zesłania Ducha
Świętego.
Tegoroczne orędzie papież
Franciszek skierował przede
wszystkim do ludzi młodych,
aby nieśli Ewangelię całemu
światu, zachęcając: „Nigdy nie
myśl, że nie masz nic do dania
lub że nikomu nie jesteś potrzebny. Wielu ludzi ciebie potrzebuje, pomyśl o tym. Niech
każdy pomyśli w swym sercu:
«wielu ludzi mnie potrzebuje»”.
W orędziu papież Franciszek wspomniał też o genezie i
wciąż aktualnych zadaniach
Papieskich Dzieł Misyjnych: „Z
młodych serc zrodziły się Papieskie Dzieła Misyjne, by
wpierać głoszenie Ewangelii

wszystkim narodom, przyczyniając się do rozwoju ludzkiego i kulturowego wielu ludzi spragnionych Prawdy”
(Orędzie Misyjne 2018).
Specyfikę Światowego Dnia
Misyjnego stanowi fakt, że
wszystkie wspólnoty katolickie na świecie – niezależnie od
swojego bogactwa lub ubóstwa personalnego, duchowego czy materialnego – solidarnie uczestniczą w tym wydarzeniu.
Bilans Niedzieli Misyjnej
2017 r.
W zeszłym roku Papieskie
Dzieła Misyjne w Polsce zebrały podczas Niedzieli Misyjnej i przekazały Stolicy Apostolskiej kwotę 4 497 525,90
zł – na budowę kościołów, kaplic, domów parafialnych, a
także formację katechistów,
kapłanów i rozwój ewangelizacji medialnej.
Ciekawostki
– 5 miliardów ludzi na świecie nie jest jeszcze ochrzczonych lub nie zna Chrystusa.
– Na świecie pracuje 350 tysięcy misjonarzy, a wśród nich
2004 z Polski, którzy służą w
99 krajach na 5 kontynentach.
– Każdego roku Polacy przekazują kwotę ponad 1 mln dolarów amerykańskich ze-
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braną podczas Niedzieli Misyjnej.
– Polskie diecezje, które
przekazują największe kwoty
zebrane podczas Niedzieli Misyjnej: tarnowska, łódzka,
warszawsko-praska,
katowicka, kielecka.
– Polska zajmuje 8 miejsce
w Europie pod względem finansowania placówek misyjnych.
EPISKOPAT.PL ∎

Z cyklu Warto pomagać

∎ „Nie liczy się
to, ile posiadasz,
ale ile dajesz
innym i jak się
z nimi dzielisz”

W

dzisiejszym numerze
chcielibyśmy przybliżyć temat związany z darowiznami przekazywanymi
na różnego typu organizacje. Dodatkowo postaramy
się wyjaśnić, jakie korzyści oprócz wspaniałego samopoczucia,
czy
dobrego
uczynku - niesie ofiarowanie darowizny.
Obecnie w naszej społeczności działa wiele różnego
typu organizacji, które realizują wiele pożytecznych celów. Są to np.: fundacje, stowarzyszenia, szpitale, hospicja,
ochotnicze straże pożarne,
koła gospodyń wiejskich, ale
również parafie, klasztory i
diecezje. Wiele z nas wspiera
te organizacje, przekazując
pomoc - głównie finansową -

aby wspomagać ich działalność. Czasami funkcjonowanie
wielu tych organizacji bez systematycznej pomocy grona zaangażowanych osób byłoby
wręcz niemożliwe. Niektórzy z
nas nawet o tym nie wiedzą, iż
przekazując darowiznę można
skorzystać z ulgi składając zeznanie podatkowe. Gdy przychodzi czas rozliczeń rocznych
z urzędem skarbowym często
zastanawiamy się, z jakich ulg
podatkowych możemy skorzystać, i jakie nam w danym roku
podatkowym przysługują.
Jedną z ulg, z jakiej co roku
mogą korzystać podatnicy, jest
darowizna na cele kultu religijnego. Według Słownika Języka Polskiego kult religijny
oznacza: „zewnętrzny aspekt
religii w odróżnieniu od teoretycznej doktryny; ogół obrzędów religijnych jakiejś religii,
całokształt czynności religijnych”. W myśl podanej definicji, w ujęciu potocznym można
powiedzieć, że celom kultu religijnego służą za-równo te
działania, które od-noszą się
do praktyk, obrzędów i uroczystości religijnych, jak też
dotyczące obiektów sakralnych i związanej z nimi infrastruktury.
Można stwierdzić, iż za pomocą tej ulgi możemy zmniejszyć wartość swoich dochodów, od których oblicza się podatek, zaś odliczenie to częściowo zostanie nam zwrócone przez urząd skarbowy.
Przekazana darowizna na
rzecz
kultu
religijnego,

zmniejszy nasze obciążenie
podatkowe, a my przyczynimy
się np. do zakupu nowego wyposażenia w naszym kościele,
do jego remontu, do zakupu
nowych szat liturgicznych. Z
pewnością potrzeb jest wiele.
Z ulgi tej mogą skorzystać
podatnicy, którzy:
1. przekazali w roku podatkowym darowizny na cele
kultu religijnego;
2. byli opodatkowani według skali podatkowej (czyli
np. osiągali dochody ze stosunku pracy, z emerytur lub
rent, z umowy zlecenia lub
umowy o dzieło, prowadzili
pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na
zasadach ogólnych, z najmu
lub dzierżawy) lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych (ryczałt ewidencjonowany);
3. posiadają dowody, z których wynika wysokość poniesionych wydatków, czyli:
– w przypadku darowizny
pieniężnej – dowód wpłaty na
rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w
banku, inny niż rachunek płatniczy (w tytule przelewu należy wpisać np. darowizna na
cele kultu religijnego, darowizna na zakup szat liturgicznych, darowizna na remont
kościoła, itp.),
– w przypadku darowizny
innej niż pieniężna – dowód, z
którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny
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wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu
(warto sporządzić pisemną
umowę darowizny, w której
wszystkie te informacje będą
zawarte),
4. przekazanej darowizny
nie zaliczyli do kosztów uzyskania przychodów, nie odliczyli już wcześniej od dochodu
(przychodu) albo darowizna
nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie.
Pamiętajmy, że jeżeli jako
podatnicy, w danym roku podatkowym przekazywaliśmy
darowizny na cele kultu religijnego możemy dokonać odliczenia od dochodu (przychodu) kwoty dokonanej darowizny. Odliczenie nie może
jednak przekraczać kwoty stanowiącej 6% dochodu. Celem
odliczenia darowizny na-leży
do zeznania podatkowego dołączyć załącznik PIT/0 i wpisać tam kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego
odliczenia oraz dane identyfikujące obdarowanego. W kolejnych numerach przybliżymy temat darowizn na inne
cele.
GL ∎

Słowo Boże na niedzielę

∎ Pokorny sługa
I czytanie: Iz 53, 10-11;
II czytanie: Hbr 4, 14-16;

Ewangelia: Mk 10, 35-45;

Słowa Ewangelii
akub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, pragniemy,
żebyś nam uczynił to, o co Cię
poprosimy».
On ich zapytał: «Co chcecie,
żebym wam uczynił?»
Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli
jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie».
Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie
pić kielich, który Ja mam pić,
albo przyjąć chrzest, którym Ja
mam być ochrzczony?»
Odpowiedzieli Mu: «Możemy».
Lecz Jezus rzekł do nich:
«Kielich, który Ja mam pić,
wprawdzie pić będziecie; i
chrzest, który Ja mam przy-jąć,
wy również przyjmiecie. Nie
do Mnie jednak należy dać
miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się
ono tym, dla których zostało
przygotowane».
Gdy usłyszało to dziesięciu
pozostałych, poczęli oburzać
się na Jakuba i Jana. A Jezus
przywołał ich do siebie i rzekł
do nich:
«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im
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odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by
między wami chciał się stać
wielkim, niech będzie sługą
waszym. A kto by chciał być
pierwszym między wami,
niech będzie niewolnikiem
wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać
swoje życie jako okup za
wielu».
Rozważanie
ie znajdziesz Jezusa, szukając Go na zaszczytnym
miejscu. Musisz Go wyglądać
tam, gdzie się ukrywa: przy
końcu stołu. Na uczcie, jaką dla
cie-bie wyprawił, będzie raczej pośród sług. On lubi
przeby-wać z pokornymi, tam
pytaj o Niego. Pyszałków zdaje
się omijać z daleka. A nawet jeśli znajdzie się w ich towarzystwie, nikt Go tam nie rozpozna- zbyt zajęci są sobą. Zanim siądzie do stołu, połamie
chleb i rozda swoim przyjaciołom, z uniżeniem i czułością obmyje im nogi. Jeśli dostrzeżesz Kogoś, kto nie
wzgardził grzesznicą, która ze
łzami obmywała Mu stopy, idź
do Niego.

N

O. JAROSŁAW KRAWIEC OP,
„EWANGELIA 2018” ∎

Ogłoszenia i intencje mszalne na bieżący tydzień
Pawła II w kwocie 728,80 zł.
3. Trwa miesiąc różańcowy, nabożeństwa ró1. Dzisiaj w naszej Ojczyźnie w godz. 7.00 –
żańcowe w Starzynie o godz. 17.30, w Sta21.00 wybory samorządowe.
rzyńskim Dworze o godz. 17.00, w Werblini
2. Dziękujemy za ofiary na rzecz Fundacji Jana
o godz. 18.00, a w dni, kiedy jest tam msza

∎ Ogłoszenia parafialne
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4. święta, pół godziny przed jej rozpoczęciem. Zachęcamy tez do
wspólnego odmawiana różańca w naszych rodzinach.
5. W sobotę o godz. 11.00 spotkanie dla scholii na plebanii.
6. U ministrantów do nabycia nowy numer „Gościa Niedzielnego”
oraz „Głosu Michała Archanioła”. Przy wyjściach otrzymać
można kartki na wypominki, które będziemy odmawiać w miesiącu listopadzie.
7. Miejsce śp. Jana Szweda w radzie parafialnej obejmuje pani Kazimiera Rompa.
8. Dziękujemy za pamięć i troskę o kaplice w Werblini i w Starzyńskim Dworze, za pamięć o krzyżach przydrożnych i kapliczkach. Dziękujemy za sprzątanie kościoła państwu Zielke i Maszota, a o sprzątanie kościoła przed uroczystością ślubną w
czwartek po porannej mszy świętej prosimy państwa Królikowskich i Kobiella. Dziękujemy76 rodzinom za ofiary na rzecz
elektryfikacji naszych dzwonów.

∎ Intencje mszalne

Papieska intencja
na październik
Intencja ogólna: Aby młodzież na kontynencie afrykańskim miała dostęp do edukacji
i pracy we własnej ojczyźnie.

Myśl tygodnia
„Pokój ma tylko ten,
kto go niesie innym”
Ks. Stanisław Zięba ∎

Redakcja: Damian Pulczyński,
Piotr Plasun.
Uwagi i zapytania odnośnie biuletynu
oraz artykuły do publikacji prosimy
kierować na adres mailowy redakcji:
biuletyn@parafiastarzyno.pl.
Każdy numer biuletynu zamykany jest
w czwartek wieczorem. Archiwalne
numery biuletynu znajdują się na
stronie internetowej parafii. Pozyskane ofiary przekazywane są na fundusz ministrancki naszej parafii.

Poniedziałek, 22 października 2018 r.
– Wspomnienie św. Jana Pawła II
07:00 + Józef, Magdalena, Jan i Jan Glembin
18:00 + Regina i Jan Chachaj, z rodziny Chachaj i Gaffke
Wtorek, 23 października 2018 r.
07:00 W intencji parafian
18:00 + Rodzice Zofia i Franciszek Marzejon,
bracia Piotr i Roman
Czwartek, 25 października 2018 r.
Środa, 24 października 2018 r.
07:00 + Jan Elwart
07:00 W intencji parafian
18:00 + Siostry I Róży Żywego Różańca ze Sta17:00 Nowenna Werblinia: + Dusze w czyśćcu
rzyna
cierpiące; + Ojciec Brunon (3 r. śm.) i matka Piątek, 26 października 2018 r.
Blandyna; + Ojciec Franciszek Kloske; + Jan 07:00 W intencji parafian
Blar (1 r. śm.); + Mąż Jan Rompca, brat Jan; 18:00 + Magdalena Ciesielska (r. śm.)
+ Antoni Kass (7 r. śm.), Helena i Stefan Sobota, 27 października 2018 r.
Kass, Kazimierz Grzybek
07:00 + Zygmunt (r. śm.), Bronisława i Józef We18:00 Nowenna Starzyno: + Stanisław Kwidziński
gner
(2 r. śm.); + Zofia i Paweł Muttka, Błażej 15:00 Msza ślubna: Michał Królikowski i Marta
Lantowski; + Matka Magdalena Holender
Kobiella
(dn. ur.), brat Andrzej (dn.ur.); + Ojciec Ro- 16:45 Do Matki Bożej dziękczynna z prośbą
bert Pomichowski; + Brunon (r. śm.) i Heo zdrowie i potrzebne łaski w 90. urodziny
lena Grabowscy, Zygmunt Trepczyk; +
dla p. Elzy Adrian
Irena, Helena i Leon Kużel; + Mąż Franci- 18:00 + Rodzice Jan i Apolonia Dawidowscy
szek, syn Jan, siostry Helena, Małgorzata, Niedziela, 28 października 2018 r.
Marta, Łucja, brat Leon, Paweł, Zbigniew,
– XXX Niedziela Zwykła
rodzice Lekner i teściowie; + Mąż i ojciec 07:00 + Walerian i Maria Dampc, Anna i Józef
Jan Pipka, rodzice Franciszek i Stefania
Stromscy
Pipka, Bronisława i Stanisław Turczyn; + 08:30 Werblinia: + Rodzice Helena i Józef Mudlaff,
Anna i Stefan Weber, Augustyn GierszewRegina i Tadeusz Mudlaff
ski; + Wanda Labudda; + Wiera Leonarska 10:00 + Syn Andrzej, rodzice Karsznia i Marzejon
(11 r. śm.)
12:00 + Ewa Plasun
18:00 + Leon i Andrzej Maszota (dn. ur.)

