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SWD Nr 51 

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

KOŹLA 27.06.2021 
LdP SWD 51/06/2021 

 

NADZIEJA – bywa, że nadchodzi ostatnia 

jest wytrwała do końca jak dusza bratnia 
 

ks. Andrzej Hładki (2021.06.14) 

 

 

INTENCJE MSZALNE 27.06.2021 r.–04.07.2021r. 

SOBOTA 26.06.2021 Sobota XII tyg. zwykłego 

LETNICA godz. 14.00 : Chrzest św. – Radosław   

KOŹLA godz. 17.30: +Jan KULAS – intencja od syna 

Adama z rodziną 

NIEDZIELA 27.06.2021 13 NIEDZIELA ZWYKŁA 

LIPNO godz. 8.15: +Piotr i +Tekla KRZESIŃSCY 

BOGACZÓW godz. 10.00: 1) ++dziadkowie z 

rodziny: ++WILK i ++ZAPOTOCZNYCH 

2) +Kazimierz POTOCKI – z ofiar od uczestników 

pogrzebu 

KOŹLA godz. 11.45: dziękcz.-błag. z okazji urodzin 

Aleksandry i Huberta 

LETNICA godz. 13.15: ++ZABOROWSCY: +Jan, 

+Anna, +Stanisław  

PONIEDZIAŁEK 28.06.2021 Św. Ireneusza, bpa i M 

(wsp. obow.) w diecezji za Parafian 

WTOREK 29.06.2021 Świętych Apostołów Piotra i 

Pawła (urocz.) 

BOGACZÓW godz. 17.00: +Janina BERNAS – 10 

r.śm. 

KOŹLA godz. 18.30: intencja wolna 

ŚRODA 30.06.2021 Środa XIII tyg. zwykłego  

KOŹLA godz. 17.30: dziękcz.-błag. w 25 rocz. ślubu 

Danuty i Pawła oraz za ich wnuki 

CZWARTEK 01.07.2021 Czwartek XIII tyg. 

zwykłego 

BOGACZÓW godz. 17.30: +Tadeusz 

GAŹDZIEWICZ - 18 r.śm. i za ++ rodziców z rodziny 

GAŹDZIEWICZ i ++ rodziców z rodziny 

GAWRYCH 

PIĄTEK 02.07.2021 Piątek XIII tyg. zwykłego 

KOŹLA godz. 17.30: +Jan KULAS – z ofiar od 

uczestników pogrzebu 

SOBOTA 03.07.2021 św. Tomasza, Apostoła (święto) 

KOŹLA godz. 9.00: dantis 

NIEDZIELA 04.07.2021 14 NIEDZIELA ZWYKŁA 

WYSOKA godz. 8.30: +Dorota ZADWORNA – 7 

rocznica śmierci 

BOGACZÓW godz. 10.00: +Józefa (f) i +Franciszek 

STRZELECCY, +Maria i +Stanisław SŁUGOCCY 

oraz ++ z rodziny 

KOŹLA godz. 11.45: dziękczynna rodziny KOŁTKO 

LETNICA godz. 13.15: +Jan, +Aniela i +Jan 

WOTEJNIA  

NIEDZIELA 11.07.2021 15 NIEDZIELA ZWYKŁA 

LIPNO godz. 8.15: 1) +Krzysztof i +Czesław 

WOJNAROWSCY 

2) +Adam WOJNAROWSKI – z ofiar od uczestników 

pogrzebu 

XIII Niedziela zwykła w ciągu roku – 27.06.2021 A.D. 

1. NA CZAS WAKACJI, OGŁOSZENIA I 

INTENCJE, WZOREM UBIEGŁYCH LAT W 

NASZEJ PARAFII, ZNAJDUJĄ SIĘ TYLKO NA 

TABLICY OGŁOSZEŃ PRZY KAŻDYM 

KOŚCIELE. 

2. DECYZJĄ KONFERENCJI 

EPISKOPATU POLSKI OD NIEDZIELI 20 

CZERWCA, ZOSTAŁA 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. Oczywiście, tak jak 

wcześniej, nie dotyczy to osób chorych. 

3. Msze święte w naszej parafii, w 

najbliższą niedzielę (4 lipca 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. 

4. Msze Święte w dni powszednie w całej 

naszej parafii, w ciągu tygodnia będą w 

następującym porządku: We wtorek, w uroczystość 

św. Apostołów Piotra i Pawła – w Bogaczowie o 

godz. 17.00, w Koźli o 18.30 (intencja wolna); w 

BOGACZOWIE w czwartek o godz. 17.30; w 

KOŹLI: w środę, w piątek o 17.30 i w sobotę 

(wyjątkowo) o godz. 9.00 rano.  

5. BIURO PARAFIALNE – w najbliższym 

czasie (do odwołania) proszę umawiać się 

telefonicznie. 
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6. W czerwcu nabożeństwo ku czci 

Najświętszego Serca Pana Jezusa według 

dotychczasowego zwyczaju. Zakończenie w środę. 

7. We wtorek Uroczystość św. Apostołów 

Piotra i Pawła – taca na Świętopietrze. 

8. W tym tygodniu przypada I czwartek, 

piątek i sobota miesiąca. Spowiedź święta przed 

mszami w tygodniu. 

9. Zmiana tajemnic różańcowych za 

tydzień, w kościołach filialnych, w niedzielę (w 

kościele parafialnym w Koźli, w sobotę wyjątkowo 

o godz. 8.30). Intencje Apostolstwa Modlitwy. 

Intencja powszechna: Przyjaźń społeczna. 

Módlmy się, abyśmy w konfliktowych sytuacjach 

społecznych, gospodarczych i politycznych byli 

odważnymi i pełnymi pasji twórcami dialogu i 

przyjaźni. 

10. Pamiętajmy o chrześcijańskim 

wykorzystaniu wczasów, obozów, pielgrzymek, 

wycieczek. Należy zwrócić uwagę na zachowanie 

przepisów o ograniczeniu szybkości przy 

prowadzeniu pojazdów mechanicznych. Przepisy 

te obowiązują w sumieniu. Zwróćmy uwagę na 

strój w miejscach kultu, szczególnie podczas Mszy 

św. 

11. Przypominam o trosce rodziców i 

opiekunów, by dzieci i młodzież w czasie 

wakacyjnego wypoczynku mogła korzystać z 

niedzielnej Mszy świętej. 

12. Zachęcam do czytania Pisma świętego 

także w czasie wakacji. Stół słowa Bożego jest 

obficie zastawiony w czasie liturgii. Ważne by 

czytać Biblię w rodzinach i indywidualnie. Dla 

trwania w zdrowej nauce korzystać z przekładów 

zawierających IMPRIMATUR – „za 

pozwoleniem władzy duchownej“. 

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 75 procent miejsc w 

świątyni. Do limitu nie wlicza się osób 

zaszczepionych przeciw COVID-19. 

15. *Ogłoszenia i Intencje Mszy świętych są 

w gablotach oraz w Internecie 

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

Facebooku. Na czas wakacji, tylko w gablotach. 

16. *Zachęcamy wszystkich do pogłębiania 

swojej wiedzy religijnej poprzez czytanie prasy 

katolickiej. Można nabywać tygodnik „Niedziela” 

i „Gość Niedzielny” w cenie 6 zł.  

17. BÓG ZAPŁAĆ za - p. Edward Jagoda – 

pieniężny „dar serca” na potrzeby utrzymania 

parafii oraz p. Anna Greiner – pieniężny „dar 

serca” na potrzeby utrzymania parafii. KOŹLA: 

dary na stół – dwoje anonimowych darczyńców 

(D,T,) oraz p. Stanisław i p. Stefania Kulas, prace 

naprawcze na plebanii – p. Łukasz Gruszczyński, 

prace utrzymaniowe wokół plebanii – dwoje 

anonimowych dobroczyńców (S); BOGACZÓW: 

dodatkowa ofiara na dojazd do kościoła – p. 

Krystyna Madeksza, dary na stół – rodzina 

anonimowych darczyńców (M,), pomoc 

kancelaryjna – p. Jan Muszyński; LIPNO: dary na 

stół – p. Kaziemiera 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. Wszystkim Parafianom i przybyłym Gościom 

życzę Bożego błogosławieństwa, a Solenizantom 

opieki świętych Patronów, a nam wszystkim wiary, 

nadziei i miłości – zdrowia duszy i ciała. Dzieciom i 

młodzieży szczęśliwych, bezpiecznych wakacji. 

ks. Andrzej Hładki – proboszcz 
 

SŁOWNIK LITURGICZNY 

ABLUCJA (łac. ablutio - obmywanie). Obrzędowe 

obmycie ciała, części ciała lub przedmiotów. W 

liturgii katolickiej i prawosławnej oznacza 

obmycie palców celebransa i kielicha po komunii. 

Od IX w. wierni, wchodząc do kościoła, 

oczyszczają się, czyniąc znak krzyża po zanurzeniu 

palców w wodzie święconej. 
 

[ks. Wojciech Niedźwiecki. MAŁY SŁOWNIK 

LITURGICZNY. Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne. 

Toruń 2003.] 
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