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3 NIEDZIELA WIELKANOCNA 

KOŹLA 18.04.2021 
 

 

PISMO ŚWIĘTE -dla nas Bóg wcielony, obecny, 

dla innych pismo nieczytelne. 
ks. Andrzej Hładki (2021.04.16) 

 

INTENCJE MSZALNE – 18.04.2021 r. – 25.04.2021 r. 

SOBOTA 17.04.2021 Sobota II tyg. wielkanocnego 

KOŹLA godz. 17.30: dziękcz.–błag. w kolejną rocznicę 

urodzin Grzegorza 

NIEDZIELA 18.04.2021  3 NIEDZIELA 

WIELKANOCNA 

LIPNO godz. 8.15: 1) +Rozalia, +Wincenty PIETRAŃ 

2) +Władysław WOJNAROWSKI – z ofiar od uczestników 

pogrzebu 

BOGACZÓW godz. 10.00: +Franciszka (f), +Kazimierz 

ZAPOTOCZNI, +Halina KOWAL, +Jan LASKOWSKI, 

+Sławomir HAJN, +Maria WŁODARCZYK 

KOŹLA godz. 11.45: +Jan i +Marianna SUSCY, +Stefan i 

+Stanisława (f) SUSCY, +Natalia, +Paweł, +Teodor 

BIAŁOWĄS, +Jadwiga LIPSKA oraz wujek +Władysław 

LETNICA godz.13.15: +Janusz PIWKOWSKI 

PONIEDZIAŁEK 19.04.2021 Poniedziałek III tyg. 

wielkanocnego w diecezji za Parafian 

ŚRODA 21.04.2021  Środa III tyg. wielkanocnego  

KOŹLA godz. 17.30: dziękcz.- błag. w 45 rocznicę ślubu o 

zdrowie i Boże błogosławieństwo 

CZWARTEK 22.04.2021 Czwartek III tyg. wielkanocnego 

BOGACZÓW godz. 17.30: dziękcz.–błag. za rodzinę 

KRZYŻAGÓRSKICH z Sulechowa 

PIĄTEK 23.04.2021  Piątek, św. WOJCIECHA, BPA I 

MĘCZ., Głównego patrona Polski (urocz.) 

KOŹLA godz. 17.30: +Eugeniusz MUSZYŃSKI i ++z 

rodzin: MUSZYŃSKICH, KUJAWIAK i ŁUKASIEWICZ 

SOBOTA 24.04.2021 Sobota III tyg. wielkanocnego 

Lit. KOŹLA godz. 13.00: Chrzest święty -  Marcel 

Lewkowicz 

KOŹLA godz. 17.30: +Piotr WOŹNIAK – w 30 rocznicę 

śmierci, intencja od bratanicy 

NIEDZIELA 25.04.2021 4 NIEDZIELA 

WIELKANOCNA 

WYSOKA godz. 8.30: +Genowefa, +Michał, +Stanisław z 

rodz. JAŹNICKICH 

BOGACZÓW godz. 10.00: dziękcz. – błag. w 30 rocznicę 

ślubu Zenobii i Artura 

KOŹLA godz. 11.45: dziękcz. o zdrowie, opiekę Matki 

Bożej na dalsze lata w rodzinie 

LETNICA godz.13.15: +Mikołaj, +Janina JAGODA 

NIEDZIELA 02.05.2021 5 NIEDZIELA 

WIELKANOCNA  

LIPNO godz. 8.15: +Katarzyna, +Marian, +Zygmunt 

SOŁOWIEJ 

 

Ogłoszenia duszpasterskie – skrót  - III Niedziela Wielkanocna – 18.04.2021 A.D. 

1. Dzisiaj przypada III Niedziela Wielkanocna. Rozpoczyna się Tydzień Biblijny. Zachęcam by z okazji 

wydarzeń religijnych obdarowywać dzieci i młodzież księgą Pisma świętego. 

2. Msze święte w naszej parafii, w najbliższą niedzielę (25 kwietnia 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. 

3. Msze Święte w dni powszednie w całej naszej parafii, w ciągu tygodnia będą w następującym porządku:  

w BOGACZOWIE w czwartek o godz. 17.30; KOŹLI: w środę, piątek i w sobotę o godz. 17.30.oraz dodatkowo 

liturgii chrztu świętego o godz. 13.00 

4. W najbliższym czasie podam termin spotkania z rodzicami Kandydatów do sakramentu bierzmowania z 

grup starszych (klasy VIII SP i I szkoły średniej). Obecnie przypominam, by sprawdzać wiadomości na aplikacji 

PentecostApp, uzupełnić zeszyty z lekcji religii oraz intensywniej przypominać sobie Katechizm (kandydaci 

otrzymali go w formie papierowej A4, jest też dostępny pod adresem TUTAJ) 

5. BIURO PARAFIALNE – w najbliższym czasie (do odwołania) proszę umawiać się telefonicznie. 

6. W poniedziałek XVI rocznica wyboru Ojca Świętego Benedykta XVI. Dziękujmy w modlitwie za miniony 

pontyfikat (19.04.2005-28.02.2013). 

7. W piątek 23 kwietnia, uroczystość Św. Wojciecha, Bpa i Męcz., Głównego patrona Polski. Nie obowiązuje 

wstrzemięźliwość od spożywania pokarmów mięsnych. 

8. W najbliższą sobotę 24 kwietnia rozpocznie się Studium nad Małżeństwem i Rodziną w Zielonej Górze. 

Spotkanie rozpocznie się o godz. 10.45 w kaplicy przy kościele pw. Ducha Świętego. Konieczne jest wcześniejsze 

zapisanie się przez elektroniczny formularz na stronie www.dlarodziny.zg.pl  

9. Niedziela 25. kwietnia 2021 r. to dzień szczególnej modlitwy za kierowców i wszystkich poruszających się 

po naszych drogach. Modlitwy odbywać się będą we wszystkich parafiach. Główne modlitwy: Niedziela 

25.04.2021 r. o godz. 11.00 - Ołtarz Ojczyzny - przed obrazem Matki Bożej na Jasnej Górze (transmisja w TVP1). 
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10. Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Udział w spisie jest obowiązkowy. Obowiązkową 

oraz najbardziej wygodną i bezpieczną metodą jest samospis internetowy. Wypełnienie formularza zabiera ok. 15-

20 min. Informacje i formularz na stronie: www.spis.gov.pl   

W sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania się przez Internet, można spisać się pod numerem infolinii  

22 279 99 99 lub w Urzędzie Gminy. Z mieszkańcami mogą kontaktować się także rachmistrzowie spisowi - 

telefonicznie lub osobiście. Ich tożsamość z identyfikatora można zweryfikować przez infolinię, na stronie 

spis.gov.pl i stronach urzędów statystycznych. 

11. „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 18 OSÓB; w LIPNIE kościół filialny pw. Matki Bożej Częstochowskiej MOŻE PRZEBYWAĆ 

MAKSYMALNIE 18 OSÓB; w WYSOKIEJ kościół filialny pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus MOŻE 

PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 11 OSÓB; w BOGACZOWIE kościół filialny pw. św. Wawrzyńca MOŻE 

PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 18 OSÓB; w LETNICY kościół filialny pw. św. Apostołów Szymona i Judy 

Tadeusza MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 11 OSÓB. Są wyznaczone numerkami miejsca i proszę tak 

siadać. Przed drzwiami kościoła posługujący będą prowadzić liczenie wchodzących PROSZĘ, PAMIĘTAĆ O 

OSOBACH, KTÓRE ZAMÓWIŁY INTENCJĘ MSZALNĄ. PROSZĘ O PRZYJĘCIE ZE ZROZUMIENIEM 

TEGO OGRANICZENIA. Biskup diecezjalny podtrzymuje do odwołania ogólną dyspensę od obowiązku 

uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane. Dyspensa dotyczy wiernych diecezji zielonogórsko-

gorzowskiej oraz katolików przebywających na jej terytorium. Nowe przepisy sanitarne, ze względu na wzrastającą 

liczbę zachorowań na Covid-19, ustalają następujące zasady uczestnictwa w liturgii: dopuszczalny limit osób 

przebywających w kościele – 1 osoba/20 m kw., obowiązek zachowania dystansu społecznego – co najmniej 1,5 m, 

obowiązek zasłaniania ust i nosa maseczką medyczną (z wyjątkiem celebransa). Biskup diecezjalny w jedności z 

episkopatem Polski apeluje, w obliczu zagrożenia zdrowia i życia, o odpowiedzialność indywidualną i zbiorową 

oraz zobowiązuje wszystkie wspólnoty parafialne diecezji zielonogórsko-gorzowskiej do ścisłego przestrzegania 

powyższych przepisów. Prosimy parafian o zrozumienie i ścisłe stosowanie tych zaleceń oraz o ofiarowanie 

wszelkich niedogodności z tym związanych razem z Chrystusem, który „chociaż był Synem, nauczył się 

posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla 

wszystkich, którzy Go słuchają” (Hbr 5,8-9). 
12. Ogłoszenia i Intencje Mszy świętych są w gablotach oraz w Internecie https://parafiakozla.pl/ i na profilu parafii na Facebooku. 

13. Zachęcamy wszystkich do pogłębiania swojej wiedzy religijnej poprzez czytanie prasy katolickiej. Można 

nabywać tygodnik „Niedziela” i „Gość Niedzielny” w cenie 6 zł. W tym tygodniu pojawił się problem z 

tygodnikiem Niedziela. W Oświadczeniu Redaktora Aspektów, czytamy m.in.: „W wyniku złego załadunku w 

Krakowie nasze lokalne firmy kolportujące gazety w Legnicy, Zielonej Górze i w Gorzowie otrzymały 

niewłaściwe palety z gazetami do rozwiezienia. Jednak pomyłka została zauważona już podczas rozwożenia gazet 

po parafiach. Chciałem podkreślić, że błąd nie został popełniony przez naszą diecezjalną firmę kurierską, tylko 

firmę, która zajmuje się dostarczaniem gazet do diecezji.” Bardzo przepraszamy za pomyłkę.  

14. Bóg zapłać za OFIARY NA UBEZPIECZENIE KOŚCIOŁÓW W PARAFII. (wymienić) 

15. BÓG ZAPŁAĆ za - KOŹLA: dary na stół – dwoje anonimowych darczyńców (D,T,), prace gospodarcze, 

remontowe na plebanii – p. Łukasz Gruszczyński oraz 3 panów (Mateusz, Piotr i Mieczysław – przy dachu 

plebanii, PRACE NA WIEŻY – 2 panów anonimowo (jest jeszcze dużo pracy, więc zachęcam także innych – 

wieża jest dokładnie sprzątana od góry, następnie zostaną zamontowane siatki zabezpieczające przed ptakami) [M, 

S]. Proszę w pozostałych kościołach by przy pracach dokładnie aparatem lub telefonem wyraźnie zrobić zdjęcia 

obecnego stanu (oraz po pracach) wszystkich schodów, podłóg, mocowania dzwonów, lin, okien, jeśli są – zegarów 

i dostarczyć mi nagrane na płycie lub innym nośniku – proszę nie wysyłać MMS itp. gdyż przy przesyle zdjęcia są 

kompresowane na niższa jakość]; BOGACZÓW i KRZEWINY: dary na stół i pomoc gdy podupadłem na 

zdrowiu – anonimowi darczyńcy (M, S); LETNICA:  Rada Kościelna podjęła się prowadzeniem na stałe 

odmawiania Koronki do Miłosierdzia Bożego przed Mszą św. niedzielną;  

16. Do parafii dostarczono - w ramach rządowego programu koordynowanego na terenie naszej diecezji przez wojewodę 

lubuskiego - maseczki i inne środki ochrony. Są one dostarczone przez straż pożarną. Ich przeznaczeniem jest darmowa 

dystrybucja wiernym przychodzącym do świątyni. Proszę, aby nad ich stanem i sprawdzaniem dostępności czuwały Rady 

Kościele w poszczególnych miejscowościach. 

17. 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 
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