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 II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – Rok B 

KOŹLA 28.02.2021 
 

 

REFORMA KOŚCIOŁA – zaczyna się od osobistego rachunku sumienia  

i własnego nawrócenia 
ks. Andrzej Hładki (2021.02.27) 

INTENCJE MSZALNE – 28.02.2021 r. – 07.03.2021 r. 

SOBOTA 27.02.2021  Sobota I tyg. Wielkiego Postu 

KOŹLA godz. 17.30: +Sławomir CISZEWICZ – 2 r.śm. 

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. 

PONIEDZIAŁEK 01.03.2021 Poniedziałek II tyg. 

Wielkiego Postu w diecezji za Parafian 

WTOREK 02.03.2021  Wtorek II tyg. Wielkiego Postu 

LETNICA godz. 17.30: +Urszula, +Józef 

BIENIASZEWSCY 

ŚRODA 03.03.2021  Środa II tyg. Wielkiego Postu 

KOŹLA godz. 17.30: +Rozalia, +Władysław, +Kazimierz 

ZAPOTOCZNI – o łaskę nieba 

CZWARTEK 04.03.2021  ŚW. KAZMIERZA 

KRÓLEWICZA (święto) 

BOGACZÓW godz. 17.30: dziękcz.-błag. w 18 urodziny 

Aleksandry oraz kolejne urodziny Janiny i Bożeny 

PIĄTEK 05.03.2021  Piątek II tyg. Wielkiego Postu 

KOŹLA godz. 17.30: dziękcz.-błag. w intencji Danuty w 60 

rocznicę urodzin o zdrowie i błogosławieństwo Boże na 

dalsze lata 

SOBOTA 06.03.2021  Sobota II tyg. Wielkiego Postu 

KOŹLA godz. 17.30: +Dariusz PROKOPOWICZ – o łaskę 

nieba 

NIEDZIELA 07.03.2021   3 Niedziela Wielkiego Postu 

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

ch. BOGACZÓW godz. 10.00: +Apolonia i +Michał 

MAJDAŃSCY oraz ++z rodziny  

chrzest św. - Weronika 

KOŹLA - godz. 11.45: za wnuków – o zdrowie i opiekę 

Matki Bożej  

LETNICA - godz.13.15: +Ludwik LATO oraz 

+Stanisława, +Julian LATO i +Waldemar KRAWCZYK 

NIEDZIELA  14.03.2021  3 NIEDZIELA W. POSTU 

LIPNO – godz. 8.15: dziękcz.-błag. w 90 rocznicę urodzin 

dla Anny WOJNAROWSKIEJ oraz +Kazimierz 

WOJNAROWSKI – 3 r.śm. 
 

Ogłoszenia duszpasterskie - skrót 
II Niedziela Wielkiego Postu – 28.02.2021 A.D 

1. Msze święte w naszej parafii, w najbliższą 

niedzielę (7 marca 2021) będą w następującym 

porządku: w Wysokiej o 8.30, 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 LETNICY: we wtorek o godz. 17.30; w 

BOGACZOWIE w czwartek o godz. 17.30; KOŹLI: w 

środę oraz w piątek i sobotę o godz. 17.30.  

3. BIURO PARAFIALNE – w najbliższym czasie (do 

odwołania) proszę umawiać się telefonicznie. 

4. Dzisiaj zbiórka do puszek na cele misyjne Dzieł 

Pomocy „Ad Gentes”. 

5. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i 

sobota miesiąca. Spowiedź święta przed mszami w 

tygodniu, a w piątek w czasie Drogi Krzyżowej. 

6. Zmiana tajemnic różańcowych w niedzielę, za 

tydzień po Mszach Świętych, w kościele parafialnym w 

Koźli, w sobotę o godz. 17.00. Intencje Apostolstwa 

Modlitwy. Intencja ewangelizacyjna: Sakrament 

pojednania. Módlmy się o to, abyśmy przeżywali 

sakrament pojednania z odnowioną głębią, żeby cieszyć 

się nieskończonym miłosierdziem Bożym. 

7. 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. 

8. * 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. 

9. * BOGACZÓW: Droga krzyżowa w czwartek o 

17.00 i po niej bezpośrednio Msza święta. Gorzkie Żale 

po Mszy św. niedzielnej.  

10. * BOGACZÓW: Rozpoczął się okres Wielkiego 

Postu i przygotowań do Świąt Zmartwychwstania 

Pańskiego. Zwracamy się z prośbą do wiernych o 

składanie ofiar na zakup kwiatów do Bożego Grobu - do 

puszki wyłożonej w kościele albo w punkcie handlowym 

w Bogaczowie. 

11. * LETNICA: Droga krzyżowa w piątki o 

godz.17.30, a Gorzkie Żale przed Mszą świętą w 

niedzielę o 12.45. 

12. * w KOŹLI do prowadzenia Drogi krzyżowej 

zapraszam: 
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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  

13. „Bóg zapłać” tym, którzy przestrzegają przepisów 

bezpieczeństwa sanitarnego dla ochrony zdrowia 

swego i bliźniego. 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. PROSZĘ, PAMIĘTAĆ O 

OSOBACH, KTÓRE ZAMÓWIŁY INTENCJĘ MSZALNĄ. 

PROSZĘ O PRZYJĘCIE ZE ZROZUMIENIEM TEGO 

OGRANICZENIA.  

15. 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. 

16. W naszej parafii rozniesione zostały koperty z prośbą 

o ofiary na UBEZPIECZENIE KOŚCIOŁÓW. Kto nie 

otrzymał, może kopertę wziąć z zakrystii. Bóg zapłać za 

ofiarność. Bóg zapłać za OFIARY NA 

UBEZPIECZENIE KOŚCIOŁÓW W PARAFII. 

(wymienić) 

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

anonimowych darczyńców (D,T,), ofiara na aktualne 

potrzeby kościoła - p. Artur Surynt; BOGACZÓW: 

dary na stół – anonimowy darczyńca (M,), anonimowy 

darczyńca – ofiara na aktualne potrzeby kościoła (P), 

zostało zamontowane zewnętrzne oświetlenie LED na 

zakrystii. Serdecznie dziękujemy Panu Mieczysławowi 

Korczyńskiemu za udział w pracach instalacyjnych. 

LIPNO:  dary na stół – p. Kazimiera Gołdyn;  

18. 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. 

19. REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE w naszej 

parafii rozpoczną się od V Niedzieli Wielkiego Postu – 

czyli od 21 marca. Prowadzić je będzie ks. Marcin 

PRACUK z Krosna Odrzańskiego, odpowiedzialny za 

pielgrzymki w naszej diecezji.  

20. Zachęcam wszystkich do modlitwy w intencji 

rekolekcjonisty i o owoce rekolekcji. Także do modlitwy 

za spowiedników, ojców duchownych oraz o łaskę 

stałego spowiednika.              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 2. 

Nabożeństwo Gorzkich Żali pochodzi z początków XVIII w. Po raz pierwszy odprawiono je 13 marca 
1707 tego roku w kościele pw. Świętego Krzyża w Warszawie. Szybko zyskało popularność w całej Polsce i 
otrzymało akceptację Stolicy Apostolskiej. Rozpowszechnili je Księża Misjonarze Św. Wincentego a Paulo, 
którzy wówczas prowadzili w Polsce ponad 20 z około 30 seminariów duchownych. 

"Struktura tego nabożeństwa opiera się na strukturze dawnej Jutrzni. Składa się więc z trzech części, 
rozpoczyna się zachętą (lub Pobudką - analogia do współczesnego Wezwania) i wzbudzeniem intencji 
(czytanie). W każdej części znajduje się hymn i dwie pieśni (dziś w Jutrzni są dwa psalmy i pieśń ze Starego 
Testamentu). W każdą niedzielę Wielkiego Postu odprawia się jedną część" - wyjaśnił ks. Hładki. 

Powiedział, że kształt tego nabożeństwo pobudza u ludzi myśli i emocje. "Nie chodzi jednak, aby 
pozostać na wzruszeniach, ale aby rozważanie danych treści prowadziło do przemiany myślenia, pragnień, 
postaw - prosząc Boga o wsparcie" - wskazał. 

Ks. Ostrowski zwrócił uwagę, że "w Kościele powszechnym mówi się także o innych nieliturgicznych 
wielkopostnych formach pobożnych, jakim są procesja ku czci Męki Pańskiej i wspomnienie boleści 
Najświętszej Maryi Panny, które w naszym kraju nie są tak popularne". 

Wskazał, że istnieje także taki termin, jak "nabożeństwo liturgiczne". "W Wielkim Poście są np. liturgie 
stacyjne z procesjami czy liturgiczne nabożeństwa pokutne z celebracją sakramentu pojednania. 
Dodatkowymi specjalnymi nabożeństwami wielkopostnymi są liturgie okresu katechumenatu, czyli 
najczęściej dla dorosłych przygotowujących się do chrztu na Wielkanoc" - powiedział ks. Ostrowski. 
Zaznaczył, że "jeśli w parafiach są organizowane inne nabożeństwa, to jednak są one nieliturgiczne". 

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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