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 XIII NIEDZIELA ZWYKŁA W CIĄGU ROKU – Rok A 

KOŹLA 28.06.2020 
 

 

SKROMNOŚĆ – uśmiech, który płynie z czystego serca i myśli wolne od chwastów intrygi. 
ks. Andrzej Hładki 

INTENCJE MSZALNE – 28.06.2020 r. – 05.07.2020 r. 

SOBOTA 27.06.2020  Sobota XII tyg. zwykłego 

KOŹLA godz. 16.30: +Anna ZELEM – z racji pogrzebu 

małego dziecka 
(w sobotę wieczorem o godz. 17.45 niedzielna w LIPNIE) 

NIEDZIELA 28.06.2020  XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

LIPNO w sobotę wieczorem z niedzieli – godz. 17.45: 

dzięk.-błag. w rocznicę urodzin dla Łukasza 

ZIEMIAŃSKIEGO 

WYSOKA – godz. 8.30: +Waldemar JACHIMCZAK – w 2 

miesiące po śmierci, int. od dzieci  

BOGACZÓW - godz. 10.00: +Józefa(ona) – 10 r.śm., 

+Franciszek STRZELECCY, +Maria, +Stanisław 

SŁUGOCCY i ++ z rodziny 

KOŹLA – godz. 11.45: +Henryka DZIEWĘCKA – 5 r.śm., 

+Edward SOKOLIK 

LETNICA – godz. 13.15: +Janina, +Gabriel KOPECCY, 

+Marianna, +Piotr BIENIASZEWSCY 

PONIEDZIAŁEK 29.06.2020 

ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA (urocz.) 

BOGACZÓW godz. 16.30: +Tadeusz – w kolejną rocz. 

śmierci oraz za ++ z rodziny GAŹDZIEWICZ i 

GAWRYCH 

KOŹLA godz. 18.00: ++z rodziny SAWICKICH 

WTOREK 30.06.2020  Wtorek XIII tyg. zwykłego 

LETNICA godz. 17.30: +Władysława(ona), +Jan 

SZLACHTA 

ŚRODA 01.07.2020  Środa XIII tyg. zwykłego 

KOŹLA godz. 17.30: +Jerzy PLOCH – 13 rocz.śm. 

CZWARTEK 02.07.2020  Czwartek XIII tyg. zwykłego 

(odnowienie przyrzeczeń kl. 3) 

BOGACZÓW - godz. 17.30: dziękcz.-błag. w 5 rocz. ślubu 

Justyny i Marka , o Boże błogosławieństwo (po Mszy 

Pierwsza Spowiedź Święta dla grupy dzieci z kl. III) 

PIĄTEK 03.07.2020  Piątek ŚW. TOMASZA, 

APOSTOŁA (święto) 

KOŹLA godz. 17:30: +Stanisław i ++z rodziny 

SOBOTA 04.07.2020  Sobota XIII tyg. zwykłego 

KOŹLA godz. 16.30: dziękcz.-błag. o zdrowie dla 

Dziadków - dla Danuty i Zdzisława(on) 
(w sobotę wieczorem o godz. 17.45 niedzielna w LIPNIE) 

NIEDZIELA 05.07.2020  XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

LIPNO w sobotę wieczorem z niedzieli – godz. 17.45: 

+Anna i +Mikołaj PETRYK i +Stefania, +Włodzimierz 

HOROSZCZAK 

WYSOKA – godz. 8.30: +Jakub SZYMCZAK, +Piotr i 

+Maria WĄCHAŁA 

I KOMUNIA ŚWIĘTA BOGACZÓW - godz. 9.45: 

+Krystyna i +Wojciech – 36 rocz.śm. 

KOŹLA – godz. 12.15: ++z rodziny JARCZYK, 

++OBLIŃSKICH, +GRZELAK, i ++ANDREJCZUK 

LETNICA – godz. 13.30: +Mateusz GANCZAR i +Jan 

SUSKI 

Ogłoszenia duszpasterskie - skrót 

XIII Niedziela zwykła w ciągu roku  – 28.06.2020 A.D. 
3. W dalszym ciągu OBOWIĄZUJĄ przepisy 

bezpieczeństwa sanitarnego. W ostatnim czasie wpłynęło do 

kurii pismo od Państwowej Inspekcji Sanitarnej z wezwaniem 

do przypomnienia o bezpiecznym odstępie od siebie, 

zakrywaniu ust i nosa. OSOBY, KTÓRE ZE WZGLĘDU 

NA STAN ZDROWIA NIE MOGĄ NOSIĆ MASECZKI 

POWINNY ZACHOWYWAĆ DYSTANS SPOŁECZNY. 

Przypominam także, iż znak pokoju przekazujemy poprzez 

skłon głowy w stronę najbliższych osób (nie wypowiadamy 

wtedy żadnej aklamacji) oraz z zasady przyjmujemy 

komunię świętą na rękę. Osoby, które przyjmują Pana Jezusa 

w komunii świętej „na rękę” ustawiają się po stronie ambony 

w procesji; następnie udzielona zostanie komunia święta 

osobom chcącym przyjąć „do ust” – w obu przypadkach 

podchodzimy procesjonalnie i przed przyjęciem Pana Jezusa 

przyklękamy lub kłaniamy się głęboko.  

4. BIURO PARAFIALNE BĘDZIE CZYNNE w środę 

od godz. 19.00 do 20.00. 

5. Odwiedziny zgłoszonych chorych planuję (z 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego) odwiedzić w 

sobotę 4 lipca od godz. 9.00 w Koźłi i okolicach. W 

Bogaczowie i okolicach w czwartek 9 lipca (godzinę podam 

później). 

6. Zmiana tajemnic różańcowych w przyszłą niedzielę 

po Mszach Świętych (w Koźli w najbliższą sobotę o 16.00). 

Intencja powszechna: za nasze rodziny. Módlmy się, aby 

dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek oraz 

rada. 

7. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota 

miesiąca. Spowiedź święta przed mszami w tygodniu. 

8. Odbyły się Spotkania Rad Kościelnych ze 

wszystkich miejscowości. Poruszaliśmy sprawy związane z 

stanem świątyń, zabezpieczeniami i pracami oraz problem 

wadliwego systemu ogrzewania plebani. Szczegóły wkrótce. 

9. W związku z panującymi obostrzeniami Piesze 

Pielgrzymki naszej diecezji, nie mogą się odbyć w 

dotychczasowej formie. Pielgrzymka organizowana przez 

Duszpasterstwo Rolników. 2 lipca zapraszamy do Otynia, na 

Mszę o godz. 10.00, rozpoczynającą duchowe 

pielgrzymowanie. W ramach duchowej pielgrzymki odbędą 

się jednodniowe pielgrzymki: 4 lipca ze Wschowy do 

Wielenia i 11 lipca z Klenicy do Otynia. Informacje na 

plakatach, stronie pieszej pielgrzymki:  

facebook.com/PielgrzymkaRolnikow oraz na stronach 

tygodników diecezjalnych. 

11. Trwają indywidulane przygotowania do I Spowiedzi 

oraz I Komunii Świętej na 5.07 w Bogaczowie o godz. 9.45. 

Pamiętajmy w modlitwie o dzieciach i ich rodzinach. 

12. Ogłoszenia i Intencje Mszy świętych są w gablotach 

oraz w Internecie https://parafiakozla.pl/ i na profilu parafii na 

Facebooku. Od przyszłej niedzieli, na czas wakacji, 

Ogłoszenia i Intencje będę wzorem ubiegłych lat tylko na 

Tablicy ogłoszeń przy kościele. 
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14. Pamiętajmy o chrześcijańskim wykorzystaniu 

wczasów, obozów, pielgrzymek, wycieczek. Należy zwrócić 

uwagę na zachowanie przepisów o ograniczeniu szybkości 

przy prowadzeniu pojazdów mechanicznych. Przepisy te 

obowiązują w sumieniu. Zwróćmy uwagę na strój w 

miejscach kultu, szczególnie podczas Mszy św. 

15. Przypominam o trosce rodziców i opiekunów, by 

dzieci i młodzież w czasie wakacyjnego wypoczynku mogła 

korzystać z niedzielnej Mszy świętej. 

16. Zachęcam do czytania Pisma świętego także w czasie 

wakacji. Stół słowa Bożego jest obficie zastawiony w czasie 

liturgii. Ważne by czytać Biblię w rodzinach i indywidualnie. 

Dla trwania w zdrowej nauce korzystać z przekładów 

zawierających IMPRIMATUR – „za pozwoleniem władzy 

duchownej“. 

17. BÓG ZAPŁAĆ. GORZÓW WIELKOPOLSKI: 

mój brat Krzysztof ofiarował dla parafii na plebanię 

zmywarkę; LIPNO: pomoc przy usprawnieniu zmywarki p. 

Dariusz i Sylwia Cwynar; BOGACZÓW: na opał do plebanii 

– p. Tadeusz Cichowicz, anonimowy darczyńca na potrzeby 

k-łów a parafii; STERKÓW: dary na stół – p. Małgorzata. 

18. Dziękujemy za troskę o kościół, prosimy o dalszą; 

miedzy innymi o posprzątanie na najbliższy tydzień. [tu 

podajemy z listy nazwiska] [Dziękuję za ofiary na dojazd – 

jeżeli są]. Bóg zapłać. Osoby sprzątające polecamy, 

łaskawości Boga. 

19. Wszystkim Parafianom i przybyłym Gościom życzę 

Bożego błogosławieństwa, a Solenizantom opieki świętych 

Patronów, nam wszystkim wiary, nadziei i miłości – zdrowia 

duszy i ciała. 
 

ZAPOWIEDZI PRZEDŚLUBNE:  

Adrian PAS, zam. Bogaczów  zap. 2 (5/2020) 

Paulina SYSOŃ-PAS, zam. Bogaczów 
 

 

  do Ewangelii Mt 10,37-42 
 

wierzący w Boga, czy 

wierzący Bogu? 

wierzący w Najświętszy 

Sakrament 

kłócą się czy na rękę, czy do 

ust – sieją zamęt 

a On chce mieszkać w sercu 

i nie być tylko miejscowym 

znieczuleniem 

lecz życiem wiecznym w 

Tobie – zbawieniem 
 

wierzący w słowo Boże 

a czy odkrywający, 

medytujący Słowo Boże? 

wierzący w świętą obecność w 

liturgicznym zgromadzeniu 

a czy szanujący siebie jako 

dzieci Boże  o każdej porze? 

wierzący, że Bóg przychodzi 

na ziemię na słowa kapłana 

a czy zatroskani, życzliwi o 

tego, który idzie w imię Pana? 

wierzący w krzyż Twój i święte 

rany 

a czy naśladujący ewangeliczne 

rady? 
 

(fragment z 2020-06-27 Koźla  
- ks. Andrzej Hładki) 

ŹRÓDŁA DO ARTYKUŁÓW 
Pani Anna Konwa, której jestem bardzo wdzięczny za przygotowywanie rozważań, poprzez opracowanie, 

streszczenia, skróty i własne dopowiedzenia pragnie przedstawić nam ważne wyjaśnienie i sprostowanie: 

<<Pisząc rozważania o Modlitwie Pańskiej korzystałam z kilku źródeł, do których warto, aby każdy Parafianin 

czasem zaglądnął. Jednym z nich – najważniejszym – jest Pismo Święte. Korzystałam z dostępnej na urządzenia 

mobilne aplikacji „Pismo Święte”, w której wykorzystano Biblię Tysiąclecia (Tłumaczenie IV). Aplikacja jest 

dostępna na urządzenia z systemem Android pod linkiem:  

 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pmp.biblia 

Kolejnym bardzo ważnym źródłem informacji jest Katechizm Kościoła Katolickiego (skrót: KKK). W tym przypadku 

również korzystałam z wersji dostępnej w Internecie na stronie: www.katechizm.opoka.org.pl – tu wykorzystane było 

wydanie PALLOTINUM 1994. 

Warto również zajrzeć do katechez Papieża Franciszka dostępnych na stronach: 

 https://papiez.wiara.pl/doc/5362497.Uczcic-Boga-wyprosic-laski   

https://papiez.wiara.pl/doc/5407210.Bog-moze-i-chce-przeksztalcic-rzeczywistosc-zwyciezajac-zlo 

https://papiez.wiara.pl/doc/5426667.Chleb-o-ktory-prosimy-na-modlitwie-jest-dla-wszystkich 

W 16 numerze LdP SWD znalazł się fragment książki ks. Krzysztofa Porosło To mówi Amen. Spotkanie z Chrystusem 

Apokalipsy, Wydawnictwo Espe, Kraków 2014, której przytoczony przeze mnie fragment znajduje się na stronie 

internetowej, podanej również w LdP SWD, ale dla przypomnienia:  

https://www.naszczas.pl/biblia/opowiesci-biblijne/nazywam-sie-amen/ >> 

Pisanie tekstów naukowych jest wielką sztuką, ale i pisanie popularnonaukowe wymaga dobrego warsztatu pracy i 

czasu oraz siły. Tym bardziej dziękuję pani Annie, za chęci i pomoc w pisaniu do LdP. Do następnych artykułów ;-) ks. 

proboszcz 

MODLITWA O DOBRY HUMOR 

 Zechciej mi [Panie Boże] dać duszę, której obca jest nuda, która nie zna szemrania, wzdychań i użaleń, i nie 

pozwól, ażebym kłopotał się zbyt wiele wokół tego panoszącego się czegoś, które nazywa się „ja”. 

 Panie, obdarz mnie zmysłem humoru. Daj mi łaskę rozumienia się na żartach, ażebym zaznał w życiu trochę 

szczęścia, a i innych mógł nim obdarzać. Amen. 

św. Tomasz More 
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