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 CHRZEST PAŃSKI 

KOŹLA 10.01.2021 
 

 

CHRZEST nie załatwia mojego i twojego zbawienia – nie załatwia, ale ułatwia 
ks. Andrzej Hładki (2021.01.09) 

INTENCJE MSZALNE – 10.01.2021 r. – 17.01.2021 r. 

NIEDZIELA 10.01.2021 NIEDZIELA - CHRZEST 

PAŃSKI (święto) 

WYSOKA – godz. 8.30: +Maciej JANASIK – 30 r. śm., 

+Klara i +Stefan JANASIK 

BOGACZÓW - godz. 10.00: 1) +Stanisław – 33 r. śmierci, 

+Maria, +Anastazja, +Antoni – o dar nieba 2) +Maria 

KIERSZNIOWSKA – 4 r. śmierci (zapow.) 

KOŹLA - godz. 11.45: w kolejną rocznicę urodzin o 

potrzebne łaski, siły, Boża opiekę oraz błogosławieństwo 

Boże 

LETNICA – godz.13.15: +Jan, +Olga LITWIN, +Jadwiga 

BIENIASZEWSKA, +Stefania KOKOSZA, +Stanisław 

KOKOSZA, + Józef SUCHECKI 

Msze święte w dni powszednie w naszej parafii, w ciągu 

najbliższego tygodnia, będą w porządku podanym na 

osobnej liście odwiedzin duszpasterskich (o godz. 18.00: 

poniedziałek, w Bogaczowie; wtorek, środa, czwartek i w 

piątek w Letnicy; sobota w Koźli). Proszę zatroszczyć się o 

prowadzenie śpiewów i otwarcie kościoła. 

NIEDZIELA 17.01.2021   2 NIEDZIELA ZWYKŁA 

LIPNO – godz. 8.15: +Rafał, +Marian, +Anna BLOCH, 

+Rozalia, +Mikołaj WOJNAROWSCY 

BOGACZÓW - godz. 10.00: dziękczynna z okazji 

kolejnych urodzin Agnieszki i Emilii, prosząc o zdrowie, 

Boże błogosławieństwo, i opiekę Matki Bożej 

KOŹLA - godz. 11.45: dziękcz.- błag. z okazji 70 urodzin 

oraz kolejnej rocznicy ślubu – o potrzebne łaski i opiekę 

Matki Bożej 

LETNICA – godz.13.15: +Anastazja, +Władysław, +Alfred 

MIERZWIAK 

NIEDZIELA  24.01.2021  3 NIEDZIELA ZWYKŁA 

WYSOKA – godz. 8.30: +Alina, +Zenon 

ŚWIĄTKOWSCY 

 

Ogłoszenia duszpasterskie - skrót 

CHRZEST PAŃSKI – 10.01.2021 A.D 

1. Dzisiaj w święto Chrztu Pańskiego kończy się 

liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. Kolędy w 

Polsce możemy śpiewać do 2 lutego.  

2. Msze święte w naszej parafii, w najbliższą niedzielę 

(17 stycznia 2021) będą w następującym porządku: w 

Lipnie o 8.15, w Bogaczowie o 10.00, w Koźli o 11.45 i 

w Letnicy o 13.15. 

4. BIURO PARAFIALNE – w najbliższym czasie (do 

odwołania) proszę umawiać się telefonicznie. 

8. Taca z dzisiejszej niedzieli (drugiej niedzieli 

miesiąca) na aktualne potrzeby kościołów w parafii. Bóg 

zapłać za ofiarność i zrozumienie. 

9. W piątek 15 stycznia dzień imienin Biskupa Seniora 

Pawła Sochy. Pamiętajmy o modlitwie i życzeniach. 

Niech dobry Bóg darzy Go błogosławieństwem, a 

Maryja otacza opieką. 

10. BÓG ZAPŁAĆ. KOŹLA: dary na stół – dwoje 

anonimowych darczyńców (D,T); BOGACZÓW: dary 

na stół – anonimowy darczyńca (M); STERKÓW: dary 

na stół – p. Małgorzata Wilk. 

11. Bóg zapłać za wszystkie ofiary kolędowe i 

składane na tacę. Dzięki życzliwości Parafian, udało się 

zakupić opał na plebanię, na najbliższe około 2 

miesiące. 

12. Bóg zapłać za ofiary na Seminarium Duchowne 

(osobna lista). 

13. 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. 

14. Wszystkim Parafianom i przybyłym Gościom życzę 

Bożego błogosławieństwa, a Solenizantom opieki 

świętych Patronów, a nam wszystkim wiary, nadziei i 

miłości – zdrowia duszy i ciała. 
ks. Andrzej Hładki – proboszcz 

 
 

KOLĘDOWE SPOTKANIA DUSZPASTERSKIE W PARAFII PW. ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ W KOŹLI A.D. 2021 

Trwają - w czasie pandemii, w zmienionej formie - spotkania duszpasterskie rodzin (zwane kolędą). W 

tym roku nie ma możliwości spotkania ze wszystkimi chodząc od domu, do domu i jak słyszeliśmy w 

Liście pasterskim księdza biskupa diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego, będziemy spotykali się w 

kościołach w poszczególnych miejscowościach. Niech te spotkania będą formą wyznania wiary, a 

zarazem znakiem jedności i żywej więzi Kościoła Domowego z Kościołem Parafialnym i tym samym 

Kościołem Powszechnym.  

Spotkanie rozpocznie się Mszą świętą za mieszkańców zaproszonych na konkretny, wyznaczony 

dzień. Zapraszam przedstawiciela z każdej rodziny. Po Eucharystii będzie pobłogosławienie wody* 

(proszę przynosić wodę do poświęcenia we własnych naczyniach) oraz błogosławieństwa stanowe. 

Proszę o prowadzenie śpiewów kolęd oraz zapraszam służbę liturgiczną ołtarza. 

List do Parafian 
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Ofiara od rodziny lub indywidualna, w kopercie na tacę lub przy żłóbku, składana będzie na utrzymanie 

parafii. Bóg zapłać za zrozumienie i troskę. Będą rozdawane pamiątki spotkania duszpasterskiego. 

w poniedziałek 11 stycznia 2021 Msza święta o godz. 18.00 w Bogaczowie: od krzyża do. P. Dawidzkich 

i p. Krasowskich; 

we wtorek 12 stycznia 2021 Msza święta o godz. 18.00 w Letnicy: prawa strona od p. Janeckich do p. 

Konwa; 

w środę 13 stycznia 2021 Msza święta o godz. 18.00 w Letnicy: lewa strona od p. Sroki i od ulicy do. P. 

Fedyniuk; 

w czwartek 14 stycznia 2021 Msza święta o godz. 18.00 w Letnicy: pozostałe domy po lewej i prawej 

stronie w Letnicy  

w piątek 15 stycznia 2021 Msza święta o godz. 18.00 w Letnicy: bloki 

w sobotę 16 stycznia 2021 Msza święta o godz. 18.00 w Koźli: początek od pana Kujawiaka, ulica do. p. 

Gawłowicz - do cmentarza i od p. Jarczyk – koniec u p. Dąbrownych 

we wtorek 19 stycznia 2021 Msza święta o godz. 18.00 w Koźli: początek od p. Bajwoluk – koniec u p. 

Kociańskich 

w środę 20 stycznia 2021 Msza święta o godz. 18.00 w Koźli:  początek od ostatnich numerów na 

Bogaczów (po obu stronach) – koniec u pana: Równicki Zenon 

w czwartek 21 stycznia 2021 Msza święta o godz. 18.00 w Koźli:  początek od p. Swierżko oraz od pani 

Fleszer do plebani – koniec u p. Pawlaczyk 

w piątek 22 stycznia 2021 Msza święta o godz. 18.00 w Koźli:  kolęda uzupełniająca (z całej parafii 

zapraszam rodziny, które nie mogły być w wyznaczonym dniu na Mszy św. i spotkaniu kolędowym) 

* po powrocie do domu ktoś z członków rodziny, w obecności innych domowników, a także osoba 

samotna może własnymi słowami pomodlić się o Boże błogosławieństwo dla domu, o zdrowie i 

pomyślność dla mieszkańców, a po odmówieniu Modlitwy Pańskiej („Ojcze nasz”) i antyfony „Pod 

Twoją obronę” pokropić główne pomieszczenia wodą święconą czyniąc Znak krzyża.   

z modlitwą: ks. Andrzej Hładki – proboszcz 

MODLITWA Z DZIECIĘCYCH LAT:  
Poniższego wierszyka nauczyła mnie moja babcia 

około 65 lat temu. Babcia pochodziła z miasteczka 

Monasterzyska powiat Buczacz województwo 

Stanisławów (obecnie Ukraina ) i znała go od swojej 

mamy, co może świadczyć o jego „wieku”: 
 

Kiedy Pan Jezus był małą dzieciną 

Bawił się z dziećmi na podwórku gliną 

I rączętami, niby dla igraszki, 

Lepił gliniane pisklęta i ptaszki. 

Potem je rzędem na ziemi ustawił, 

Krótką modlitwę nad nimi odprawił 

I klasnął w dłonie. Dziatki się zdumiały: 

Gliniane ptaszki w górę poleciały. 

Obie babcie (druga pochodziła z tej samej 

miejscowości) nauczyły mnie i moją siostrę jako małe 

dziewczynki takiej modlitwy: 
 

Do Ciebie, Boże, rączki podnoszę, 

O zdrowie mamci i tatka proszę. 

I proszę także niech mnie od złego 

Na każdym kroku Aniołki strzegą. 
 

Modlitwę tę znalazłam również w Internecie w 

troszkę innej wersji, stąd wnoszę, iż była ona 

znana w szerszym kręgu . 

Parafianka z Bogaczowa 
 

Kodeks Prawa Kanonicznego o sakramencie chrztu świętego: 
Kan. 849. „Chrzest, brama sakramentów, konieczny do zbawienia przez rzeczywiste lub zamierzone przyjęcie, 
który uwalnia ludzi od grzechów, odradza ich jako dzieci Boże i przez upodobnienie do Chrystusa niezniszczalnym 
charakterem włącza ich do Kościoła, jest ważnie udzielany jedynie przez obmycie w prawdziwej wodzie z 
zastosowaniem koniecznej formy słownej.” 

DODATKOWO warto pamiętać, że: po ukończeniu 7. roku życia, przed dopuszczeniem do chrztu dzieci (i 

starszych) powinny przejść okres dłuższego przygotowania, czyli katechumenat. 

Dla każdego dziecka należy wybrać dwoje rodziców chrzestnych: ojca i matkę. Rodzicami chrzestnymi nie 

mogą być dwie osoby tej samej płci. W nadzwyczajnych przypadkach, wobec braku osób zdatnych do roli ojca lub 

matki chrzestnej, do udzielenia chrztu dziecku wystarczy chrzestny lub chrzestna. 
LIST DO PARAFIAN – SKRÓT WIADOMOŚCI DUSZPASTERSKICH   Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej (Dek. Zielona Góra – Ducha Świętego); Proboszcz: ks. 

Andrzej HŁADKI (1.08.2018); PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pw. św. Jadwigi Śląskiej Koźla 110, 66-008 Świdnica  tel. 68 3273168, kom. służb. 

692 501 640; mail: kozla@diecezjazg.pl   https://parafiakozla.pl/    oraz   Facebook Numer konta bankowego PKO  64 1020 5402 0000 0702 0144 8521    

WSPÓŁPRACA: Anna Konwa  
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