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Nr 49 

XI NIEDZIELA ZWYKŁA 

KOŹLA 13.06.2021 
LdP 49/06/2021 

 

KLAKIER – przytakuje nie tylko głową 

potrafi się podlizać będąc nawet niemową 
ks. Andrzej Hładki (2021.05.07) 

 

INTENCJE MSZALNE 13.06.2021 r.–20.06.2021r. 

SOBOTA 12.06.2021 Niepokalanego Serca NMP 

(wsp.obow.) 

WYSOKA godz. 15.00: Msza ślubna Dominik i Sylwia 

KOŹLA godz. 19.30  z nabożeństwem fatimskim: 

dziękcz. – błag. w 18 urodziny Szymona 

NIEDZIELA 13.06.2021  11 NIEDZIELA ZWYKŁA 

LIPNO godz. 8.15: 1) +Jan GRYSZEL  

2) +Maksymiliana (f) i +Jan – o łaskę nieba 

BOGACZÓW godz. 10.00: +Emilia, +Władysław 

MILCZANOWSCY w kolejną rocz. śmierci 

KOŹLA godz. 11.45: +Cecylia i Antoni MIARKA i ++ z 

rodziny MIARKA i BAJOR 

LETNICA godz. 13.15: +Stefan MOTT  

PONIEDZIAŁEK 14.06.2021 Bł. Michała Kozala, bpa i 

mecz. (wspom. obow.) w diecezji za Parafian 

WTOREK 15.06.2021 Wtorek XI tyg. zwykłego 

LETNICA godz. 17.30:+ks. Czesław KROCZAK i za ++ 

księży, którzy posługiwali w naszej parafii 

ŚRODA 16.06.2021 Środa XI tyg. zwykłego  

KOŹLA godz. 17.30: +Irena Szymczak – Msza św. z 

ofiar od uczestników pogrzebu 

CZWARTEK 17.06.2021 Św. Brata Alberta 

Chmielowskiego, zak. (wsp.obow.) 

BOGACZÓW godz. 17.30: 1) Władysław – brat 

2) o zdrowie dla Beaty i obfitość Bożego 

błogosławieństwa – int. od nauczycieli z Pro Novo (odpr. 

w tyg.) 

PIĄTEK 17.06.2021 NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 

PANNY Z ROKITNA, Głównej Patronki diecezji 

(urocz.) 

KOŹLA godz. 17.30: dziękcz. – błag. z okazji 40 urodzin 

Agnieszki 

SOBOTA 19.06.2021 Sobota XI tyg. zwykłego 

KOŹLA godz. 17.30 : +Witold OLEJARZ – z ofiar od 

uczestników pogrzebu 

NIEDZIELA 20.06.2021  12 NIEDZIELA ZWYKŁA 

WYSOKA godz. 8.30: +Jarosław WĄCHAŁA – 1 

rocznica śmierci, + Beata URBANOWSKA – 

WĄCHAŁA – 1 rocznica śmierci 

BOGACZÓW godz. 10.00: o Boże błogosławieństwo 

dla dzieci i wnuków, o potrzebne łaski i Bożą pomoc 

KOŹLA godz. 11.45: +w 10 r. śmierci - +Jan SUSKI i 

+Marianna, w 10 r. śmierci - +Mateusz GANCZAR 

LETNICA godz. 13.15: +Antoni, +Michalina GAŁAT, i 

+Rozalia KĄPIŃSKA  

NIEDZIELA 27.06.2021  13 NIEDZIELA ZWYKŁA  

LIPNO godz. 8.15: +Piotr i +Tekla KRZESIŃSCY 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
XI Niedziela zwykła w ciągu roku – 13.06.2021 A.D. 

1. DECYZJĄ KONFERENCJI EPISKOPATU 

POLSKI OD NIEDZIELI 20 CZERWCA 

ZOSTAJE ODWOŁANA DYSPENSA 

DOTYCZĄCA OBOWIĄZKU 

UCZESTNICTWA WE MSZY ŚW. W 

NIEDZIELE I ŚWIĘTA NAKAZANE.  

Od 20 czerwca 2021 A.D. jesteśmy 

zobowiązani uczestniczyć w niedziele i święta 

nakazane w Mszach św. w świątyni. 

2. Msze święte w naszej parafii, w najbliższą 

niedzielę (20 czerwca 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 LETNICY we wtorek o godz. 

17.30; w BOGACZOWIE w czwartek o godz. 

17.30; w KOŹLI: w środę o godz. 17.30, w 

piątek o godz. 17.30 i w sobotę o godz. 17.30.  

4. Taca z dzisiejszej niedzieli (drugiej niedzieli 

miesiąca) na aktualne potrzeby kościołów w 

parafii. Bóg zapłać za ofiarność i zrozumienie. 

5. Dziś zbiórka do puszek – na KUL i IFT w 

Zielonej Górze. 

6. W środę przypada rocznica święceń biskupich 

Biskupa Diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego. 

Módlmy się o opiekę Bożej Opatrzności. (IX 

rocznica; 16.06.2012). 

7. Dzisiaj rozpoczynają się obchody ku czci Matki 

Bożej Rokitniańskiej, patronki diecezji (13-20 

czerwca – Rokitno). w piątek – Uroczystość 

Matki Bożej Rokitniańskiej, Głównej Patronki 

diecezji zielonogórsko – gorzowskiej. XXXII 

rocznica koronacji obrazu Matki Bożej 

Rokitniańskiej (18.06.1989). 

8. ODPUST ROKITNIAŃSKI Wszystkie 

pielgrzymki środowiskowe i obchody centralne 

są wyszczególnione na plakacie (po korekcie) – 
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suma w niedzielę 20 czerwca o 12.00 pod 

przew. i z homilią bp. Edwarda Dajczaka, 

biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego, z udziałem 

bp. Tadeusza Lityńskiego, biskupa 

zielonogórsko-gorzowskiego. Z powodu 

zaistniałych, niezależnych od organizatorów 

okoliczności, konieczna jest korekta programu 

tygodnia odpustowego ku czci Matki Bożej 

Rokitniańskiej. W związku z tym: Spotkanie 

leśników będzie miało miejsce we wtorek, 15 

czerwca, a nie - jak wcześniej planowano - w 

czwartek. Spotkanie osób posługujących w 

parafiach: zakrystianów, organistów i in., 

będzie miało miejsce w czwartek, 17 czerwca 

o godz. 11.00, a nie - jak wcześniej planowano - 

we wtorek. 

9. W niedzielę 20.06 2021 od godz. 11.00 do 

14.00 przy zalewie w Świdnicy odbędzie się 

festyn ze zbiórką dla  chorej Ani Orłowskiej 

z SMA 

10. BIURO PARAFIALNE – w najbliższym 

czasie (do odwołania) proszę umawiać się 

telefonicznie. 

11. W czerwcu nabożeństwo ku czci 

Najświętszego Serca Pana Jezusa według 

dotychczasowego zwyczaju. 

12. Kurs przedmałżeński w parafii św. Jadwigi 

Śląskiej w Zielonej  Górze odbędzie się w 

dniach 13-19 czerwca br. Rozpoczęcie w 

niedzielę 13 czerwca Mszą św. o godz.18:00. 

Spotkania codziennie po Mszy św. wieczornej. 

13. Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i 

Mieszkań. Udział w spisie jest obowiązkiem 

obywatelskim. Wypełnienie formularza zabiera 

ok. 15-20 min. Informacje i formularz na 

stronie: www.spis.gov.pl Można spisać się pod 

numerem infolinii  22 279 99 99 lub w 

Urzędzie Gminy.  

14. „Bóg zapłać” tym, którzy przestrzegają 

przepisów bezpieczeństwa sanitarnego dla 

ochrony zdrowia swego i bliźniego. Zgodnie z 

normami sanitarnymi obowiązuje zasłanianie 

nosa i ust, może być zajęte 50 procent miejsc w 

świątyni. Do limitu nie wlicza się osób 

zaszczepionych. 

15. Ogłoszenia i Intencje Mszy świętych są w 

gablotach oraz w Internecie 

https://parafiakozla.pl/ i na profilu parafii na 

Facebooku. 

16. Zachęcamy wszystkich do pogłębiania swojej 

wiedzy religijnej poprzez czytanie prasy 

katolickiej. Można nabywać tygodnik 

„Niedziela” i „Gość Niedzielny” w cenie 6 zł.  

17. Dzisiaj, w niedzielę 13.06.2021 odbywają się 

przedterminowe wybory wójta gminy 

Świdnica, będące następstwem śmierci wójta 

Krzysztofa Stefańskiego. Zachęcam do 

udziału. 

18. BÓG ZAPŁAĆ za - KOŹLA: dary na stół – 

dwoje anonimowych darczyńców (D,T,), 

poprawienie furtki przy kościele – anonimowy 

dobroczyńca (K), przekazanie anonimowo od 

mojej rodziny funduszy na ornat maryjny, który 

zakupiłem do kościoła parafialnego;  

19. 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. 

20. 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 
 

KOŚCIOŁY NASZEJ PARAFII 
LIPNO – pod wezwaniem Matki Bożej 

Częstochowskiej. W latach 1841-42 powstał jako 

zbór protestancki. Konstrukcja szachulcowa, ryglowy, 

na planie prostokąta. Od zachodu dobudowano 

kwadratową wieżę z czterospadowym daszkiem. 

Poświęcony 30.01.1946 r. (info w skrócie zawarte w: 

„INFORMATOR DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-

GORZOWSKIEJ 2020/2021 Wydanie jubileuszowe” s. 

223. Redakcja i opracowanie: ks. Andrzej SAPIEHA) 

LIPNO 

Pierwsza świątynia w Lipnie została wzniesiona w 

1667 roku z inicjatywy ówczesnych właścicieli wsi 

– rodziny von Grünberg. Niestety, nieznana jest 

bliżej ani forma architektoniczna, ani los tej 

budowli. Wiadomo jedynie, że w 1719 roku jeden 

z Grünbergów ufundował – zachowany do chwili 

obecnej – dzwon. W latach 1841 – 1842 

wybudowano od podstaw obecny kościół filialny 

zawierzony opiece Matki Boskiej 

Częstochowskiej. Pierwotnie był to zbór 

ewangelicki o ciekawej konstrukcji szachulcowej. 

W 1847 roku wnętrze ozdobił ołtarz-ambona, 

którego klasycystyczna forma, mimo nieznacznych 

przeróbek, jest nadal czytelna. Może z pierwszego 

kościoła pochodziło bogatsze wyposażenie – 

chrzcielnica z 1775 roku, barokowe organy czy 

obrazy, z których najstarszy datowano na 1673 rok. 

Wnętrze nakrywa drewniany strop belkowy, który 

przechodzi nad chórem organowym w pozorne 

sklepienie kolebkowe. Z trzech stron opinają 

http://www.spis.gov.pl/
https://parafiakozla.pl/
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świątynię drewniane empory wsparte na 

masywnych słupach. Skromny ołtarz utrzymany w 

zielono-brązowej tonacji stanowi oprawę płótna 

przedstawiającego Matkę Boża z Dzieciątkiem i 

jest pozostałością dawnego ołtarza-ambony. Pod 

stropem umieszczono późnobarokowy żyrandol z 

XVIII wieku. Kościół poświęcono 30 stycznia 

1946 roku. 
Informacje z książki pt.” Kościoły Diecezji Zielonogórsko-

Gorzowskiej. Nasze Dziedzictwo. Dekanaty zielonogórskie i 

sulechowskie” tom II, strony 58-63 

SANKTUARIA DIECEZJI  
SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
Na odpust w tym sanktuarium przyjdzie nam 

poczekać do Niedzieli Bożego Miłosierdzia czyli 

jeszcze ponad dwa miesiące, jednak warto już teraz 

poznać to miejsce.  

Chyba nikomu z czytelników nie trzeba opisywać 

położenia Świebodzina, tak jak miało to miejsce w 

przypadku niewielkich miejscowości takich jak np. 

Jakubów. Świebodzin znajduje się 40km od Zielonej 

Góry i 80km od Gorzowa Wlkp, dzięki położeniu 

przy trasie S3 łatwo do niego dojechać, nawet na 

niedzielną Mszę świętą.  

HISTORIA  

Historia sanktuarium jest bardzo krótka, a to z 

powodu tego, że obejmuje niedługi czas, jest to 

bowiem jedno z młodszych sanktuariów naszej 

diecezji (obok sanktuarium w Międzyrzeczu).  

Decyzja o budowie kościoła parafialnego na osiedlu 

Łużyckim w Świebodzinie zapadła w 1987r., 

natomiast kamień węgielny został poświęcony i 

wmurowany w 1994r. Przez obecnego ordynariusza 

ks. bp. Adama Dyczkowskiego. Parafia pw. Bożego 

Miłosierdzia została ustanowiona już 5 lat później. 

Sanktuarium zostało konsekrowane w 2008r przez 

ks. bp. Stefana Regmunta.  

Ważną osoba dla pozwania sanktuarium był ks. 

Sylwester Zawadzki, który był inicjatorem jego 

powstania, a także pomysłodawcą budowy pomnika 

Chrystusa Króla, który znajduje się niedaleko 

sanktuarium.  

SANKTUARIUM 

Obraz Jezusa Miłosiernego znajduje się w ołtarzu 

głównym. W świątyni znajduje się również ołtarz z 

obrazem i relikwiami św. siostry Faustyny 

Kowalskiej. Ponieważ ważną osobą w życiu i misji 

św. Faustyny był jej spowiednik – bł. ks. Michał 

Sopoćko również i jego relikwie oraz figura znajdują 

się w kościele. Nie brak więc orędowników, u 

których można wypraszać łaski.  

Do sanktuarium należy również dobrze znana 

nie tylko w Polsce, figura Chrystusa Króla, którą 

widać już z oddali. Istnieje możliwość wejścia pod 

figurę, przejścia terenu wokół figury, ale przede 

wszystkim każdy pielgrzym jest zaproszony, aby 

odwiedzić sanktuarium i tam wypraszać miłosierdzie 

dla siebie i całego świata.  

INFORMACJE 

SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

kościół pw. Miłosierdzia Bożego 

os. Łużyckie 52, 66-200 Świebodzin 

https://sanktuariumswiebodzin.pl/  

sanktuarium.milosierdzia@gmail.com  

Telefon dyżurny 

+48 699 973 439 (kwestie duszpasterskie) 

Telefon do Hotelu Przystań Pielgrzyma 

+48 604 252 137 

Konto parafialne: 

49 1240 3578 1111 0010 8726 5997 

paulina kucaba 

 do Ewangelii Mk 4, 26-34 

zakochałem się w tobie kwiatuszku  

co płatkami nieśmiałych spojrzeń 

chodzisz mi po głowie 

na paluszkach 
 

zapachniałem twoim westchnieniem 

z dobrych ziarenek ułożony kwiatuszku 

bo pachnieć czułością i dobrocią 

chce każdy pochłonięty niebem 
 

zapłakałem za tobą kruchy kwiatuszku 

co chcesz nieba na ziemi 

i piekłem pieklić potrafisz 

dzielić 

jak kobieta tak czuła i mądra 

potrafi rozdrobnić się –  

 - a może już być kobietą siły nie mająca? 
 

drobnymi krokami ku tobie 

małymi ziarnkami w sobie 

jest życie lub niebycie 
 

zakochałem się w tobie kwiatuszku 

co pocałunkiem pokoju pozdrawiasz ukochanych 

chociaż deptanych, słońcem smaganych, chwastami 

zagłuszanych 

to przecież uprawianych 

dniami i nocami 

MIŁOŚCIĄ 
 

ks. Andrzej Hładki, Żary 16.06.2018 
 

https://sanktuariumswiebodzin.pl/
mailto:sanktuarium.milosierdzia@gmail.com
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KRÓLESTWO NIEBIESKIE JEST JAK 

ZIARNO GORCZYCZNE 

„Ziarno to więc jest figurą, drzewo jest 
mądrością, na której zieleniejących 

gałęziach znajduje mieszkanie sowa, 
samotny wróbel ma dom (Ps 101, 7), i 

ten, który zostanie porwany w powietrze 
na obłokach (1 Tes 4, 17) – wszyscy 
znajdą bezpieczne miejsce na 

zamieszkanie. Odpoczywają na nim Moce i 
aniołowie niebios oraz ci, którzy zasłużyli, 

aby być wyniesieni czynami duchowymi; 
odpoczął w nich święty Jan, który 

spoczywał na piersi Jezusa, a dzięki 
sokom tego drzewa rozpostarł się jak 

konar; konarem jego jest Piotr, konarem 
jest Paweł, „zapominając o wszystkim, co 

jest poza nim, zdążając ku temu, co jest 
przed nim” (Flp 3, 13). Pod ich gałęzie, w 

zacisze ich przepowiadania lećmy i my 
rozwinąwszy skrzydła cnoty, my, 

zgromadzeni pośród pogan, którzy 
byliśmy z dala i których długo miotały 

burze świata i zamiecie niegodziwości 
duchowych, aby nas cień świętych bronił 
przed skwarem tego świata, aby się 

odmłodzić w bezpiecznej przestrzeni, a 
dusza nasza, która jak owa niewiasta 

przegięta uprzednio ciężkimi grzechami, 
wyrwała się jak wróbel z sideł łowcy (Ps 

10, 1) i przeniosła się na konary i na góry 
Pańskie.” 
Ambroży, św. (339–397). Pisarz łaciński. Doktor 

Kościoła. Po krótkiej karierze urzędnika państwowego 

został wybrany biskupem Mediolanu. Był znakomitym 

organizatorem i obrońcą Kościoła. Jako pisarz zasłynął z 

mów, pism egzegetycznych – podkreślając aspekt 

moralny, traktatów teologicznych oraz hymnów 

kościelnych. Jest jedną z postaci dominujących w Kościele 

w IV w. Pod jego wpływem nawrócił się św. Augustyn. 

[ks. Marek Starowieyski. „Karmię was tym, czym sam 

żyję. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania 

biblijne rok B”. Wydawnictwo WAM 2014. s. 338n] 
 

Posługa stałego akolity w „Dyrektorium 
duszpasterstwa służby liturgicznej”cz.2 

Ogólne Wprowadzenie do Mszału 

Rzymskiego stwierdza natomiast, że: 

Akolita jest ustanowiony po to, aby 

usługiwał przy ołtarzu oraz pomagał kapłanowi i 

diakonowi. Przede wszystkim ma przygotować 

ołtarz i naczynia liturgiczne oraz w razie potrzeby 

rozdawać wiernym Eucharystię, której jest szafarzem 

nadzwyczajnym (OWMR, nr 98). 

Do czynności, które akolita wypełnia podczas 

celebracji Mszy świętej zalicza: 

W czasie procesji do ołtarza akolita może 

nieść krzyż, idąc między dwoma ministrantami 

niosącymi zapalone świece. Gdy przyjdzie do ołtarza, 

ustawia krzyż obok niego, tak aby był krzyżem 

ołtarzowym; w przeciwnym razie odnosi go na 

odpowiednie miejsce. Następnie akolita udaje się na 

swoje miejsce w prezbiterium. W czasie całej 

celebracji akolita podchodzi do kapłana lub diakona, 

ile razy trzeba, aby im podać księgę i pomóc w 

innych czynnościach. Wypada, aby zajmował takie 

miejsce, z którego będzie mógł łatwo pełnić swoje 

czynności, podchodząc do miejsca przewodniczenia 

albo do ołtarza. Jeżeli nie ma diakona, po 

zakończeniu modlitwy, powszechnej kapłan 

pozostaje na miejscu przewodniczenia, akolita zaś 

rozkłada na ołtarzu korporał, puryfikaterz, kielich, 

palkę i mszał. W miarę potrzeby pomaga kapłanowi 

w przyjmowaniu darów ludu oraz przynosi na ołtarz 

chleb i wino i podaje je kapłanowi. Jeżeli używa się 

kadzidła, podaje kadzielnicę kapłanowi i asystuje mu 

przy okadzaniu darów, krzyża i ołtarza. Następnie 

okadza kapłana i lud. Akolita ustanowiony obrzędem, 

jako nadzwyczajny szafarz Komunii, w miarę 

potrzeby może pomagać kapłanowi w jej rozdawaniu 

ludowi. Jeżeli Komunia jest rozdawana pod obiema 

postaciami, akolita podaje kielich przyjmującym 

Komunię albo trzyma go, jeśli Komunia odbywa się 

przez zanurzenie. Po Komunii świętej akolita 

ustanowiony obrzędem pomaga kapłanowi lub 

diakonowi w oczyszczeniu i uporządkowaniu naczyń 

liturgicznych. Jeżeli nie ma diakona, ustanowiony 

akolita przenosi naczynia liturgiczne na kredens oraz 

tam jak zwykle je oczyszcza i porządkuje. Po 

zakończeniu Mszy świętej akolita i inni usługujący 

razem z diakonem i kapłanem wracają procesjonalnie 

do zakrystii w ten sam sposób i w tym samym 

porządku, jak przyszli na początku (OWMR, nr. 188-

193) 
„Ks. Stanisław Araszczuk, Posługa akolity” W: 

Posługiwanie w liturgii. Wokół „Dyrektorium 

duszpasterstwa służby liturgicznej”. Pod redakcją ks. 

Stanisława Araszczuka. Papieski Wydział Teologiczny 

we Wrocławiu. Wrocław 2012. Cytowane fragmenty: 

strona 38n,  
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