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 I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – Rok B 

KOŹLA 21.02.2021 
 

 

PODPOWIEDŹ DLA CELEBRYTÓW – starając się zaistnieć, 

trzeba uważać by nie podeptać istnień 
ks. Andrzej Hładki (2021.02.20) 

INTENCJE MSZALNE – 21.02.2021 r. – 28.02.2021 r. 

SOBOTA 20.02.2021 Sobota po Popielcu 

KOŹLA godz. 17.30: intencja Panu Bogu wiadoma 

NIEDZIELA 21.02.2021   1 Niedziela Wielkiego Postu 

WYSOKA – godz. 8.30: +Franciszek BAŃDZIAK – 2 

r.śm. i +Marcin oraz +Stanisław 

BOGACZÓW godz. 10.00: +Maria KAZIÓW – 4 r.śm.  

KOŹLA - godz. 11.45: +Maria MAĆKIEWICZ w kolejną 

rocz. śmierci i ++z rodziny MAĆKIEWICZ i 

++PANKIEWICZ 

LETNICA - godz.13.15: dzięk. – błag. z okazji 18 urodzin 

Agaty DZIADUSZEK, o opiekę Matki Najświętszej 

PONIEDZIAŁEK 22.02.2021 KATEDRY ŚW. PIOTRA, 

APOSTOŁA (święto) w diecezji za Parafian 

ŚRODA 24.02.2021  Środa I tyg. Wielkiego Postu 

KOŹLA godz. 17.30: +Janusz SYGUT, +Krzysztof 

DOMAŃSKI i +Mateusz GANCZAR 

CZWARTEK 25.02.2021 Czwartek I tyg. Wielkiego Postu 

BOGACZÓW godz. 17.30: intencja wolna 

PIĄTEK 26.02.2021  Piątek I tyg. Wielkiego Postu 

KOŹLA godz. 17.30: intencja wolna 

SOBOTA 27.02.2021  Sobota I tyg. Wielkiego Postu 

KOŹLA godz. 17.30: intencja wolna 

NIEDZIELA 28.02.2021   2 Niedziela Wielkiego Postu 

LIPNO – godz. 8.15: +Janina, +Franciszek, +Jan, +Józef 

KOZŁOWSCY 

BOGACZÓW godz. 10.00: +Mieczysław 

NAHACZEWSKI – 2 r.śm.  

KOŹLA - godz. 11.45: dziękcz.-błag. w 50 rocz. urodzin 

Doroty, o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

Najświętszej  

LETNICA - godz.13.15: +Stanisław TOKARZ – 22 r.śm. 

NIEDZIELA  07.03.2021  3 NIEDZIELA W. POSTU 

WYSOKA – godz. 8.30: +Maria KAZIÓW – 4 r.śm. 
 

Ogłoszenia duszpasterskie - skrót 
I Niedziela Wielkiego Postu – 21.02.2021 A.D 

1. Msze święte w naszej parafii, w najbliższą 

niedzielę (28 lutego 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. 

2. Msze Święte w dni powszednie w całej naszej 

parafii, w ciągu tygodnia będą w następującym 

porządku: W BOGACZOWIE w czwartek o godz. 17.30 

intencja wolna; KOŹLI: w środę oraz w piątek i sobotę 

o godz. 17.30 (w piątek i sobotę - intencja wolna).  

3. W naszej parafii roznoszone są koperty z prośbą o 

ofiary na UBEZPIECZENIE KOŚCIOŁÓW. Kto nie 

otrzymał, może kopertę wziąć z zakrystii. Bóg zapłać za 

ofiarność. 

4. BIURO PARAFIALNE – w najbliższym czasie (do 

odwołania) proszę umawiać się telefonicznie. 

5. W przyszłą niedzielę zbiórka do puszek na cele 

misyjne Dzieł Pomocy „Ad Gentes”. 

6. W czasie Wielkiego Postu, dzieci, młodzież (nie 

tylko komunijne i przed bierzmowaniem) oraz 

dorosłych, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 

sanitarnego oraz limitów, zapraszam na nabożeństwa – 

Drogi krzyżowe i Gorzkie Żale. Nabożeństw te w 

kościołach filialnych według wcześniejszego zwyczaju 

prowadzą wcześniej ustalone osoby. Bardzo proszę po 

Drodze krzyżowej zostawać (gdy jest) na Mszy świętej. 

7. *KOŹLA: Gorzkie Żale śpiewane będą 

bezpośrednio po Mszy świętej niedzielnej (i w tym 

czasie zbierane są ofiary na kwiaty do Bożego Grobu). 

Droga krzyżowa w Koźli w piątek o godz. 17.00. 

8. *BOGACZÓW: Droga krzyżowa w czwartek o 

17.00 i po niej bezpośrednio Msza święta. 

9. *LETNICA: Droga krzyżowa w piątki o godz.17.30, 

a Gorzkie Żale przed Mszą świętą w niedzielę o 12.45. 

10. *w KOŹLI do prowadzenia Drogi krzyżowej 

zapraszam: 

Piątek I tyg. W. Postu (26.02): Radę Kościelną 

Piątek II tyg. W. Postu (05.03): kandydaci do 

bierzmowania z grupy starszej 

Piątek III tyg. W. Postu (12.03): dzieci komunijne 

Piątek IV tyg. W. Postu (19.03): dzieci ze świetlicy 

Piątek V tyg. W. Postu (26.04): ulicami parafii (jeśli 

będzie możliwość) – wyznaczone osoby  

11. „Bóg zapłać” tym, którzy przestrzegają przepisów 

bezpieczeństwa sanitarnego dla ochrony zdrowia 

swego i bliźniego. OSOBY, KTÓRE ZE WZGLĘDU 

NA STAN ZDROWIA NIE MOGĄ NOSIĆ 

MASECZKI ZAKŁADAJĄ PRZYŁBICĘ.  

W kościele parafialnym św. Jadwigi Śląskiej w KOŹLI, 

MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 24 OSOBY; 

w LIPNIE kościół filialny pw. Matki Bożej 

Częstochowskiej MOŻE PRZEBYWAĆ 

MAKSYMALNIE 25 OSÓB; w WYSOKIEJ kościół 

filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus MOŻE 

PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 15 OSÓB; w 

BOGACZOWIE kościół filialny pw. św. Wawrzyńca 

MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 23 OSOBY; 

w LETNICY kościół filialny pw. św. Apostołów 

Szymona i Judy Tadeusza MOŻE PRZEBYWAĆ 

MAKSYMALNIE 15 OSÓB. Są wyznaczone 

numerkami miejsca i proszę tak siadać. Zgodnie z 

najnowszymi normami sanitarnymi obowiązujący limit 

osób, które mogą gromadzić się w kościołach, to 
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maksymalnie 1 osoba na 15m2, przy zachowaniu 

odległości nie mniejszej niż 1,5 m i zachowaniu 

obowiązku zasłaniania nosa i ust.  PROSZĘ, 

PAMIĘTAĆ O OSOBACH, KTÓRE ZAMÓWIŁY 

INTENCJĘ MSZALNĄ. PROSZĘ O PRZYJĘCIE ZE 

ZROZUMIENIEM TEGO OGRANICZENIA. Wszyscy 

szafarze Komunii świętej (czyli także  

13. CARITAS diecezji zielonogórsko-gorzowskiej 

zachęca do akcji 1 % podatku a 100 % serca. 

Szczegóły są na plakatach i w Internecie. JAK 

PRZEKAZAĆ 1% DLA CARITAS? W formularzu PIT 

należy podać numer KRS organizacji pożytku 

publicznego, na którą chcemy oddać nasz 1%. Numer 

KRS naszej Caritas to: 226818. 

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

anonimowych darczyńców (D,T,), prace gospodarcze 

przy plebanii – p. Łukasz Gruszczyński, częściowa 

wymiana zabezpieczeń elektrycznych i nowa lampa w 

prezbiterium w kościele – wykon. p. Grzegorz, 

ufundował anonimowy ofiarodawca (T); LIPNO: dary 

na stół – p. Kazimiera Gołdyn, WYSOKA: 

wyczyszczenie rynien wokół kościoła oraz wymiana 

pękniętych dachówek – p. Stanisław i p. Maciej Kaziów.  

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

między 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.                    ks. Andrzej Hładki – proboszcz 
 

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej znane w dzisiejszej formie sięga XVII-XVIII wieku - www.dzieje.pl  

 Rozmowa z Panią Magdaleną Gronek z Polskiej Agencji Prasowej – część 1. 

W Wielkim Poście w Kościele katolickim w Polsce odbywają się nabożeństwa pasyjne - Droga Krzyżowa i 
Gorzkie Żale. W dzisiejszej formie znane są od przełomu XVII i XVIII wieku. Ich celem jest pogłębienie wiary i 
nawrócenie – powiedział PAP konsultor Komisji liturgicznej Konferencji Episkopatu Polski ks. prof. Dominik 
Ostrowski. 

 

Wyjaśnił, że zarówno nabożeństwo Drogi Krzyżowej, jak i Gorzkich Żali nie należą do liturgii Kościoła, a 
więc przysługuje im swoboda, gdy chodzi o formę i przebieg. 

Droga Krzyżowa (łac. Via Crucis, dosł. droga krzyża) korzeniami sięga starożytnej Jerozolimy, gdzie 
wierni odwiedzali miejsca męki Chrystusa i ją tam rozważali. "Wielką popularność zawdzięcza zakonowi 
franciszkanów, którzy w średniowieczu przenieśli do Kościoła zachodniego, ze względu na wiernych, którzy 
nie mogli sami pielgrzymować do Miasta Świętego. W XIII wieku można było, zatem odprawić nabożeństwo 
męki Chrystusa na tzw. +Drogach jerozolimskich+. Potem przybrało różne formy, czasami bardzo 
rozbudowane, nawet po kilkadziesiąt stacji, czego przykładem jest Kalwaria Zebrzydowska, Kalwaria 
Pacławska, Wambierzyce" - wskazał ks. prof. Ostrowski. 

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej znane w dzisiejszej formie - 14 stacji - sięga XVII wieku. Do jej 
urzeczywistnienia przyczynili się św. Franciszek, św. Bernard z Clairvaux, św. Anzelm oraz św. Brygida 
Szwedzka. Natomiast najstarszy z zachowanych polskich tekstów nabożeństw Drogi krzyżowej - "Sposób 
nabożeństwa droga krzyżowa nazywanego" został wydany we Wrocławiu w roku 1731. "Część obecnych 
stacji ma swoje odzwierciedlenie w Ewangelii i swoje topograficznie umiejscowienie. Wśród nich są 1. 
skazanie na śmierć, 2. wzięcie krzyża, 5. pomoc Szymona z Cyreny, 8. spotkanie niewiast, 10. obnażenie z 
szat, 11. przybicie do krzyża, 12. śmierć na krzyżu, 13. zdjęcie z krzyża, 14. złożenie do grobu. Natomiast 
pozostałe stacje to owoc tradycji" - powiedział PAP liturgista ks. Andrzej Hładki. 

"Nie ma powszechnie opublikowanego jednego oficjalnego "wykazu" 14 stacji Drogi krzyżowej, 
natomiast wykaz odpustów mówi o 14 stacjach, ale nie wymienia jakich" - zwrócił uwagę ks. prof. Ostrowski. 
Zaznaczył, że zewnętrznie plastyczne przedstawienia scen mają charakter drugorzędny. "Droga krzyżowa to 
po prostu 14 krzyży" - podkreślił liturgista. Wspomniał, że tytuły stacji bywają nieraz przedmiotem dyskusji. 
Jako przykład wskazał stację VIII - tytułowaną "Jezus pociesza płaczące niewiasty". "Zarówno w Ewangelii, 
jak i w starych opisach Drogi Krzyżowej Jezus je nie tyle pociesza, co napomina" - zauważył ks. prof. 
Ostrowski. Wyjaśnił, że ponieważ "Droga krzyżowa nie jest liturgią i nie obowiązują jej ścisłe przepisy 
ujednolicające, jest prawo do pewnej swobody. Stąd w wielu miejscach, nawet w Rzymie, odprawia się 
czasem bardzo oryginalne Drogi Krzyżowe z rozważaniami opartymi nie tyle na 14 stacjach jerozolimskich, 
co na motywach biblijnych". 

"Tylko za ściśle określoną formę Drogi krzyżowej można otrzymać odpust. Wymaga się, aby prowadzący 
przechodził od stacji do stacji, natomiast wierni mogą pozostać na swoich miejscach w czasie modlitwy. 
Natomiast w przypadku, kiedy nie ma kapłana, nabożeństwo Drogi Krzyżowej oraz Gorzkie Żale może 
poprowadzić lektor bądź akolita - jako osoby pełniące w Kościele daną posługę" - powiedział ks. Hładki. 

Całość jest dostępna pod linkiem: https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/nabozenstwo-

drogi-krzyzowej-znane-w-dzisiejszej-formie-siega-xvii-xviii-wieku Autor: Magdalena Gronek 
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