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5 NIEDZIELA WIELKANOCNA 

KOŹLA 02.05.2021 
 

WIERZĄCY, czy tylko CHODZĄCY? 

odwieczne pytanie o wierzących – troszczących się – 

modlących i wspierających, 

czy tylko deklarujących się i dużo mówiących? 

na Sądzie Ostatecznym będzie ogłoszone 
ks. Andrzej Hładki (2021.04.26) 

INTENCJE MSZALNE – 02.05.2021 r. – 09.05.2021 r. 

SOBOTA 01.05.2021 Sobota IV tyg. wielkanocnego 

KOŹLA godz. 17.30: o zdrowie i opiekę Matki 

Najświętszej dla syna Sebastiana w 40 urodziny 

NIEDZIELA 02.05.2021 5 NIEDZIELA 

WIELKANOCNA 

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

SOŁOWIEJ 

BOGACZÓW godz. 10.00: +Maria, +Stanisław, 

+Zdzisław SZYMCZAK i ++ z rodziny 

KOŹLA godz. 11.45: +Cecylia MIARKA – 3 r. śmierci i 

+Antoni 

LETNICA godz. 13.15: dziękcz. – błag. z okazji 18 

urodzin Aleksandry z prośbą o Boże błogosławieństwo i 

opiekę Matki Bożej przez całe dorosłe życie 

PONIEDZIAŁEK 03.05.2021 NAJŚWIĘTSZEJ 

MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI (urocz.) 

BOGACZÓW godz. 10.00: +Weronika, +Maria, +Zofia, 

+Helena z rodz. ŁOPATYŃSKICH 

KOŹLA godz. 11.30: o pomyślne zdanie egzaminu 

maturalnego 

WTOREK 04.05.2021 Wtorek Św. Floriana, męcz. 

(wsp. obow.) w diecezji za Parafian 

ŚRODA 05.05.2021  Środa V tyg. wielkanocnego  

KOŹLA godz. 17.30: intencja wolna 

CZWARTEK 06.05.2021 ŚW APOSTOŁÓW FILIPA I 

JAKUBA (święto) 

BOGACZÓW godz. 17.30: o pokój, zdrowie ciała i 

duszy, ożywienie wiary i błogosławieństwo w rodzinie 

PIĄTEK 07.05.2021  Piątek V tyg. wielkanocnego 

KOŹLA godz. 17.30: intencja wolna 

SOBOTA 08.05.2021 św. STANISŁAWA, BPA i 

MĘCZ. Głównego patrona Polski (urocz.) 

KOŹLA godz. 13.30: Liturgia Chrztu świętego - Michał 

WARSZCZAK 

KOŹLA godz. 17.30: +Stanisław i wszyscy ++ z rodziny 

++KULASÓW i ++JANUSZEWKICH 

NIEDZIELA 09.05.2021  6 NIEDZIELA 

WIELKANOCNA 

WYSOKA godz. 8.30: 1)+Helena, +Jan BANDIAK,  

2) +Maria BAŃDZIAK – miesiąc po pogrzebie, z ofiar 

od uczestników 

BOGACZÓW godz. 10.00: dziękcz. – błag. w 65 

rocznicę małżeństwa Elżbiety i Władysława z prośbą o 

dalsze łaski dla małżonków, dzieci, wnuków i 

prawnuków 

KOŹLA godz. 11.45: +Szymon – w kolejną rocznicę 

śmierci i ++ z rodziny MAĆKIEWICZ i 

++PANKIEWICZ 

LETNICA godz. 13.15: +Stanisław TOKARZ 

NIEDZIELA 16.05.2021  UROCZYSTOŚĆ 

WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO  

LIPNO godz. 8.15: ++ z rodziny KRZESIŃSKICH: 

+Maria, +Michał, +Jan, +Józef, +Mikołaj oraz +Maria 

KOPCZYK 

 

Ogłoszenia duszpasterskie – V Niedziela Wielkanocna – 02.05.2021 A.D. 

1. Msze święte w naszej parafii, w najbliższą niedzielę (9 maja 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 BOGACZOWIE w czwartek o godz. 17.30; KOŹLI: w środę (intencja wolna), piątek (intencja wolna) i 

w sobotę o godz. 17.30. W sobotę Liturgia chrztu świętego o godz. 13.30. 

3. 3 maja, w poniedziałek, Uroczystość NMP Królowej Polski, Głównej Patronki Polski oraz 

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja: Msze Święte w naszej parafii, w Bogaczowie o godz. 10.00 i 

w Koźli o 11.30.  

4. Odpust ku czci NMP Królowej Polski w Rokitnie 3 maja 2021 r. Godz. 10.00 Rozpoczęcie w 

Bazylice. Różaniec oraz konferencje, a o 12.00 Eucharystia pod przew. Księdza Biskupa przy ołtarzu 

polowym. Zakończenie o 15.00. 
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5. Odbyło się spotkania z RODZICAMI Kandydatów do sakramentu bierzmowania. SAKREMENT 

BIERZMOWANIA DLA NASZEJ MŁODZIEŻY BĘDZIE UDZIELONY PRZEZ BISKUPA 

STEFANA REGMUNTA, WE WTOREK 1 CZERWCA o godz. 17.00 (i 18.30) w kościele NMP 

Królowej Polski w Świdnicy. Do 15 maja kandydaci dopełniają ustalenia. Polecamy w modlitwie naszą 

młodzież i ich rodziców. Katechizm A4, jest dostępny pod adresem TUTAJ 

6. Cała wspólnota parafialna przygotowuje się do I Spowiedzi i I Komunii św. dzieci oraz rocznicy 

tych dwóch sakramentów. Modlimy się w intencji dzieci i ich rodzin. BOGACZÓW: Próba z ks. 

proboszczem we wtorek 11 maja o 16.00 w kościele (pozostałe próby prowadzi Pani katechetka). 

Pierwsza Spowiedź święta w czwartek 13 maja (na Mszy św. o 17.30 odnowienie przyrzeczeń 

chrzcielnych, a następnie I Spowiedź św.). Pierwsza Komunia święta w sobotę 15 maja o godz. 12.00. 

KOŹLA: Próba z ks. proboszczem we wtorek 11 maja o 18.30 w kościele (pozostałe próby prowadzi 

osoba wyznaczona). Pierwsza Spowiedź święta w sobotę 15 maja o godz. 16.00 z odnowieniem 

przyrzeczeń chrzcielnych. Pierwsza Komunia święta w niedzielę 16 maja o godz. 11.15.  

7. ROCZNIACA PIERWSZEJ SPOWIEDZI i PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ planowana jest 

w Bogaczowie i Koźli na niedzielę 5 września (proszę rodziców dzieci rocznicowych o przygotowanie).  

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

9. Taca z przyszłej niedzieli (drugiej niedzieli miesiąca) na aktualne potrzeby kościołów w parafii. Bóg 

zapłać za ofiarność i zrozumienie. 

10. Zapraszam na nabożeństwa majowe poświęcone czci Najświętszej Maryi Panny. W Koźli po 

Mszy Świętej (odprawianej o godz. 17.30, w niedziele po Mszy Świętej), w pozostałych wioskach jak w 

poprzednich latach. (Letnica: majowe nabożeństwo w tygodniu o 17.30, w niedzielę przed Eucharystią; 

Wysoka – o godz. 18.00; Bogaczów – w tygodniu o 18.00, a w niedzielę po Eucharystii). 

11. W tym tygodniu przypada I czwartek i piątek miesiąca. Spowiedź święta przed mszami w 

tygodniu. 

12. Zmiana tajemnic różańcowych dzisiaj, w niedzielę (w kościele parafialnym w Koźli, była w 

sobotę o godz. 17.00). Intencje Apostolstwa Modlitwy. Intencja powszechna: Świat finansów. Módlmy 

się, aby odpowiedzialni za finanse współpracowali z rządami w celu uregulowania sfery finansowej i 

chronienia obywateli przed jej zagrożeniami 

13. CARITAS – pomoc. Jest możliwość wsparcia przez 10 miesięcy seniorów najniżej sytuowanych 

w naszej parafii. Potrzebne są osoby chętne – wolontariusze, które będą czuwały - jest trochę 

dokumentacji, ale warto. By otrzymać pomoc, trzeba spełnić m.in. następujące warunki: Ukończony 

60. rok życia, dochód dla tej osoby nie może przekraczać 1300 zł netto (lub 1100 zł netto na osoby 

wspólnie zamieszkujące). Bardzo proszę chętnych do wolontariatu oraz do uzyskania pomocy ze wstępną 

deklaracją o kontakt z Członkami Rad Kościelnych do jutra, do wieczora. Po zebraniu chętnych 

Członkowie Rad Kościelnych przekażą informacje do mnie.  

14. 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. 

15. „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. Są wyznaczone numerkami miejsca i proszę tak siadać. 

Zgodnie z najnowszymi normami sanitarnymi obowiązujący limit osób, które mogą gromadzić się w 

kościołach, to 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 

https://parafiakozla.pl/images/PDF_DOKUM_ARTYKUL/A4-KATE_MALY-4_2018_poprawione_Przykaz_Kosc.pdf
http://www.spis.gov.pl/
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ZAMÓWIŁY INTENCJĘ MSZALNĄ. PROSZĘ O PRZYJĘCIE ZE ZROZUMIENIEM TEGO 

OGRANICZENIA.  

16. Ogłoszenia i Intencje Mszy świętych są w gablotach oraz w Internecie https://parafiakozla.pl/ i na 

profilu parafii na Facebooku. 

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

Można nabywać tygodnik „Niedziela” i „Gość Niedzielny” w cenie 6 zł.  

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

19. BÓG ZAPŁAĆ za - KOŹLA: dary na stół – dwoje anonimowych darczyńców (D,T,) oraz panie 

z Koła Gospodyń Wiejskich w Koźli, pracochłonna naprawa samochodu, który służy w duszpasterstwie 

parafii – p. Dariusz Kopciał; BOGACZÓW: inspekcja na wieży kościoła wraz z dokumentacja 

fotograficzną – p. Jan Muszyński, do sprzątnięcia odkurzaczem przemysłowym na wieży chętnych 

zaprasza sołtys, p. Michał Starek, który zadeklarował swoją gotowość do pracy – proszę o zgłaszanie się 

do niego; LETNICA: dary na stół- p. Jan Janowski; ŻARY: pomoc na plebanii – p. Sławomir Wołoszyn;  

20. LETNICA: Rada Kościelna informuje: „Bardzo prosimy rodziców dzieci przystępujących do 

pierwszej spowiedzi i pierwszej komunii świętej o skoszenie trawy w tym tygodniu wokół kościoła i na 

skarpie.” 

21. 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. 

22. 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 

POROZMAWIAJMY O … PIENIĄDZACH 
Pandemia koronawirusa zmieniła i wciąż 

zmienia nasze życie. Zapewne jeszcze długo po jej 

zakończeniu psychologowie, socjologowie i inni 

specjaliści będą badać i opisywać jej wpływ na 

nasze życie. Ja natomiast chciałam wspomnieć o 

pieniądzach, gdyż pewnie część z parafian 

zauważyła w Głosie z Winnicy [gazetka jednej z 

parafii w Zielonej Górze] oraz w kościele 

wywieszone ogłoszenia zachęcające do wpłat na 

konto parafii. Skąd ten apel? Przyjrzymy się więc 

kwestii pieniędzy w Kościele. 

Będąc na Mszy św. wierni, jak to się popularnie 

mówi, dają na tacę, czyli składają ofiarę. Jest ona 

przeznaczona na utrzymanie kościoła. To z tych 

pieniędzy ksiądz proboszcz opłaca: oświetlenie, 

ogrzewanie, raty kredytów (a te, jak wiemy, są 

wysokie, a przecież możemy się cieszyć nowym 

ciągiem pieszym wokół świątyni), internet 

(wszyscy cieszyliśmy się, że możemy uczestniczyć 

online we Mszy św. transmitowanej z naszej 

parafii czy różańca w kapliczce, ale trzeba 

przyznać, że takie transmisje pochłaniają sporo 

danych, a to kosztuje), remonty, naprawy itd. 

Utrzymanie parafii jest więc kosztowne. W 

sytuacji, kiedy zgodnie z ograniczeniami w 

kościele mogło być tylko 5 osób, taca spadła 

prawie do 0, albo została mocno ograniczona. 

Nawet obecnie, kiedy na Mszę święta i 

nabożeństwa przychodzi nas już więcej, to jednak 

przychody nie są na poziomie tych sprzed 

pandemii. Warto mieć to na uwadze. Trzeba też 

dodać, że nie wszystkie tace przeznaczone są na 

parafie. Są przecież różnego rodzaju zbiórki: na 

KUL i IFT, działalność misyjną Kościoła itd. (w 

roku takich zbiórek jest ponad dwadzieścia). Co 

ciekawe księża opłacają podatki do Urzędu 

Skarbowego (ryczałt) liczone od liczby osób, które 

mieszkają na terenie ich parafii (czyli za 

niewierzących, ateistów, niepraktykujących także). 

Na podstawie liczby mieszkańców, co miesiąc 

płacone są również zobowiązania na Kurię 

Diecezjalną, Wyższe Seminarium Duchowne, 

Wzajemna Pomoc Kapłańską. Jak widać jest tego 

całkiem sporo.  

Inną sprawą jest to, że chyba niewielu z nas wie, 

ile tak naprawdę kosztuje utrzymanie kościoła, 

wyżej wspomniane opłaty, a ile jest przychodów. 

Nie wiemy, czy w „parafialnej kasie” są pieniądze 

czy nie. To sprawia, że nie wiemy, czy to, co 

dajemy na tacę jest wystarczające czy też nie. 

Myślę, też, że często nie mamy świadomości, że 

nasza nieobecność w parafii może spowodować 

jakiś brak. Wydaje mi się, że wiernym (mówię 

tutaj ogólnie) brakuje poczucia odpowiedzialności 

za materiale funkcjonowanie parafii. Miejmy na 

uwadze 5. Przykazanie Kościelne brzmiące 

„Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła”. 

Zapewne w tym momencie ktoś z czytelników 

zapyta o pieniądze, które są składa podczas 

zamawiania intencji mszalnych. Już spieszę z 

https://parafiakozla.pl/
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odpowiedzią. Kwestie stypendium mszalnego, bo 

tak też jest ta ofiara nazywana, precyzuje Kodeks 

Prawa Kanonicznego w pkt 945-958 (całość 

dostępna także online). O celu, na jaki 

przeznaczane są ofiary mszalne czytamy już w 

946: „Wierni składający ofiarę, aby w ich intencji 

była odprawiona Msza św., przyczyniają się do 

dobra Kościoła oraz uczestniczą przez tę ofiarę w 

jego trosce o utrzymanie szafarzy i dzieł”. Tak 

więc ofiary za odprawioną Mszę przeznaczone są 

dla kapłana, który ją oprawił. Warto jednak 

zauważyć, że w dzień powszedni ksiądz może 

odprawić tylko jedną Mszę. Nie jest więc tak, że 

odprawianie Mszy jest „sposobem zarabiania 

pieniędzy”.  

Zresztą wspomniany Kodeks precyzuje, że jeżeli 

kapłan odprawia jednego dnia więcej niż jedną 

Mszę św. to z wyjątkiem Bożego Narodzenia, 

stypendium może zatrzymać tylko z jednej, a 

pozostałe jest zobowiązany przekazać na cele 

wskazane przez ordynariusza (pkt 951.) 

Oczywiście część księży pracuje jako katecheci i 

jest to ich źródłem utrzymania, ale to nie wszyscy 

kapłani są katechetami.  

Nie chcę oczywiście zredukować roli wiernych 

do dawania pieniędzy, chcę złamać stereotyp 

wielkich bogactw kościoła oraz pokazać, że to my, 

wierni dajemy pieniądze, aby utrzymać kościół i 

kapłanów, którzy służą nam i są nam pomocą w 

drodze do zbawienia. I jesteśmy za to 

odpowiedzialni jako ludzie wierzący. Jeżeli nie 

możesz złożyć ofiary pieniężnej, warto pamiętać o 

modlitwie za kościół, kapłanów, ale również 

poszukać innych sposobów na włączenie się w 

budowanie wspólnoty: posługa na liturgii – 

czytania czy śpiew, dbanie o teren wokół kościoła 

itd. 
 

Paulina z Zielonej Góry  (2021 A.D.) 

  do Ewangelii J 15, 1-8 
 

chciałem napisać wiersz 

taki – no wiesz 

by litery nie plątały się  

pod nogami 

biegnąc w oddali 

to znów blisko 

na wargach spoczywające 
 

chciałem napisać wiersz 

taki – no bierz 

i 

pisz 

co mam pisać 

Ty wszystko wiesz 
 

taki pobożny 

a może ostrożny 

przecież się zwiesz 

Wszechmogący 

i już zapadł zmierzch 

i depcze po piętach 

mój płochy wiersz 

bo z pisania pismem  

koślawych myśli jest –  

jak jest 

bez Ciebie – 

na niebie i 

na ziemi 

usycham 

zostanie tylko 

późny deszcz 

czy wzbudzi 

we mnie dreszcz 

przejęcia się 

przyjęciem w Tobie? 
 

ks. Andrzej Hładki, Żary 2018.04.29 

 
PAN ZNA MYŚLI SERCA 
„Jeśli ci się nasunie zła myśl, wołaj ze łzami do Pana: „Panie, bądź łaskaw dla mnie grzesznika! Przebacz 
mi, o przyjacielu ludzi, Panie, odsuń od nas zło!”. Pan zna z pewnością serca, wie, jakie myśli mogą się 
zrodzić w duchu, który jest zły, ale wie także, jakie myśli podsuwa nam gorzka złość szatana. A to wiedz: 
im bardziej walczysz i pozostajesz wierny na służbie Pana, tym bardziej twoje zmysły i myśli zostaną 
oczyszczone. Bo Pan nasz Jezus Chrystus powiedział: „Każdą odrośl, która we Mnie nie przynosi owocu, 
oczyszczę, aby przynosiła owoc bardziej obfity” (J 15, 2). Miej jednak jak najbardziej szczerą wolę, aby 
stać się świętym. Pan kocha i wspiera świat pomocą tych, którzy są gorliwi i pracują, aby otrzymać 
zbawienie duszy.”  Efrem, św. (+ 373). 
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