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Nr 55 

IV NIEDZIELA ADWENTU 

KOŹLA 19.12.2021 
LdP 55/12/2021 

 

PRZYZWOITOŚĆ 

wie praktycznie 

czym jest litość 

ceni bardziej 

pomocną życzliwość 
ks. Andrzej Hładki, Rokitno 23.11.2021 

 

 

Niech będzie pochwalony 

Jezus Chrystus! 

 

z okazji Świąt 
Bożego 
Narodzenia  
życzę Wam 
drodzy 
Parafianie, 
Goście oraz 
Waszym 

Rodzinom 
by zdrowie było – duszy i ciała i go nie ubyło 
by szczęście było – z tymi z którymi przyszło 
nam żyć i się nie skończyło 
by miłość – była – do Boga, bliźniego i siebie 
samego 
 

Adam Mickiewicz mówił: 
[…] „Bóg narodził się w betlejemskim żłobie,  
Lecz biada ci, jeśli nie zrodził się w Tobie” 
Tego narodzenia, przez spowiedź, przez miłość, 
przez życzliwość i cieszenie się życiem z Miłością 
wszystkim z serca życzę 
 

ks. Andrzej Hładki 
proboszcz 

 

 

INTENCJE MSZALNE 19.12.2021 r. – 26.12.2021r. 

SOBOTA 18.12.2021 Sobota 18 grudnia 

KOŹLA o godz. 17.30: +Tadeusz i +Eugeniusz 

NIEDZIELA 19.12.2021  IV NIEDZIELA 

ADWENTU 

WYSOKA o godz. 8.30: +Józef OSZCZYK i 

+Stanisława (f) oraz ++ z rodz. CHOŁUJ 

BOGACZÓW godz. 10.00: +Zofia, +Józef, 

+Wincenty MOCZKODAN oraz +Maria 

MOCZKODAN  

KOŹLA godz. 11.45: dziękcz.-błag. za otrzymane 

łaski – za rodzinę KONWA i WOŹNIAK 

LETNICA o godz. 13:15: +Mariusz, +Eugeniusz, 

+Alfons, +Cecylia, +Stanisław PAŃTAK 

PONIEDZIAŁEK 20.12.2021 Poniedziałek 20 grudnia  

KOŹLA o godz. 6.30: + Maria KOROPCZUK zd. 

Hładka – z racji pogrzebu 

WTOREK 21.12.2021 Wtorek 21 grudnia  

LETNICA o godz. 6.30: o zdrowie dla całej rodziny, a 

szczególnie dzieci – int. z Sulechowa 

ŚRODA 22.12.2021 Środa 22 grudnia 

KOŹLA o godz. 17.30: +Helena DRAŁUS, +Józef 

WOŹNIAK i ++z rodziny WOŹNIAK, DRAŁUS, 

BARGIEŁ i MAŁYSA 

PIĄTEK 24.12.2021 PASTERKA – Boże 

Narodzenie – Msza w nocy 

LIPNO o godz. 19.15: +Stefan, +Zbigniew 

SKORUPSKI, +Maria ŁAŻEWSKA, +Maria, 

+Władysław OPIECZONEK, +Tadeusz, +Krystyna, 

+Tadeusz MUSZAŁEK 

LETNICA o godz. 20:30: + Mateusz GANCZAR 

BOGACZÓW godz. 22.15: +Tadeusz TOMALCZYK 

oraz +Olga i +Stanisław SZTONYK 

KOŹLA godz. 24.00: o Boża opiekę i wszelkie łaski 

potrzebne w rodzinach: SYGUT, SUSKICH, 

GANCZAR, KAZIMIRCZUK, JARZĘBOWSKICH, 

WOŁOSZYN 

SOBOTA 25.12.2021 NARODZENIE PAŃSKIE 

(urocz.) - Msza w dzień 

WYSOKA o godz. 8.30: dziękcz.-błag. w rodzinach 

JANASIK, KAZIÓW, CZYŃCZYK, WOJTYŁO, 

WOJSA, OLEJNIK i za prawnuków 
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BOGACZÓW godz. 10.00: dziękcz.-błag. w 40 

rocznicę ślubu: Tadeusz i Róża CICHOWICZ, o 

opiekę Matki Bożej 

KOŹLA godz. 11.45: 1) dziękczynna z 

podziękowaniem za miniony rok, o zdrowie, opiekę 

Matki Bożej na dalsze lata w rodzinie 

2) dziękcz.-błag. w 40 rocznicę ślubu, o zdrowie i Boże 

błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej: dla całej rodziny 

LETNICA o godz. 13:15: +Anna, +Walenty, +Joanna 

GUZENDA 

NIEDZIELA 26.12. Niedziela w oktawie 

Narodzenia Pańskiego - NIEDZIELA ŚWIĘTEJ 

RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA (święto) 

LIPNO o godz. 8.15: +Adam, +Kazimierz, 

+Władysław WOJNAROWSCY 

BOGACZÓW godz. 10.00: +Zygmunt, +Franciszka 

(f), +Józefa (f), +Franciszek, +Szczepan 

STRZELECCY i ++ z rodziny 

KOŹLA godz. 11.45: +Eleonora ANDREJCZUK – o 

łaskę nieba 

LETNICA o godz. 13:15: dziękcz.-błag. w intencji 

rodziców Franciszki i Antoniego 

SOBOTA 01.01.2022 1 STYCZNIA – ŚWIĘTEJ 

BOŻEJ RODZICIELKI  (urocz.) 

LIPNO o godz. 08.15: intencja wolna 

 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
IV Niedziela Adwentu – 19.12.2021 A.D. 

1. W piątek wieczorem WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA. Zadbajmy o tradycyjną, chrześcijańską oprawę 

wieczerzy wigilijnej. Zasiądziemy w naszych domach do stołu wigilijnego. Niech towarzyszy nam wspólna 

modlitwa, zapalamy świecę, czytamy fragment Pisma Świętego o narodzeniu Zbawiciela (Ew. św. Łukasza 

np.: Łk 2,1-14), dzielenie się opłatkiem, wspólny śpiew kolęd, darowanie sobie win i urazów - oto zwyczaje 

wigilijne, które należy pielęgnować, zachowywać i przekazywać przyszłym pokoleniom. Tradycyjnie 

zachowujemy wstrzemięźliwość (post) od potraw mięsnych, chociaż ten post nie jest obowiązkowy – jest 

piękną polską tradycją, którą winniśmy kontynuować (w tym roku wypada w piątek i jest obowiązkowy). W 

dniu Wigilii Bożego Narodzenia pod żadnym pozorem nie spożywamy alkoholu. Pamiętajmy o tych którzy 

odeszli już do wieczności.   

2. Zapraszam serdecznie wszystkich ministrantów, lektorów – ojców, studentów, seniorów do włączenia się 

do służby liturgicznej i służenia przy ołtarzu na Święta Bożego Narodzenia we wszystkich kościołach parafii. 

3. W nocy zapraszamy na Mszę św. zwaną pasterką, w LIPNIE o 19.15, w LETNICY o 20.30 w BOGACZOWIE o 

22.15, i w KOŹLI o 24.00. Ofiary złożone w czasie Pasterki przeznaczone są na Fundusz Ochrony Matki i 

Dziecka Bpa W. Pluty. W tym roku, w czasie Świąt Bożego Narodzenia, z powodu braku kapłanów będę 

sam. Proszę, módlmy się o nowe powołania kapłańskie. 

4. 25 grudnia Uroczystość Narodzenia Pańskiego - Msze św. o godz.: w WYSOKIEJ o 8.30, w BOGACZOWIE o 

10.00, w KOŹLI o 11.45 i w LETNICY o 13.15. 

5. W niedzielę 26 grudnia, w drugi dzień Oktawy Bożego Narodzenia Msze św. o godz. w LIPNIE o 8.15, w 

BOGACZOWIE o 10.00, w KOŹLI o 11.45 i w LETNICY o 13.15. Taca przeznaczona będzie na Katolicki 

Uniwersytet Lubelski i Instytut Filozoficzno - Teologiczny w Zielonej Górze. Będzie to jednocześnie obchód 

Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. 

6. Jeszcze przed świętami Msze święte o Najświętszej Maryi Pannie – tzw. RORATNIE w dni powszednie w 

naszej parafii, w ciągu tygodnia będą w następującym porządku: w KOŹLI: w najbliższy poniedziałek o 6.30 

rano, w środę, o godz. 17.30; w LETNICY we wtorek o godz. 6.30 rano. Zapraszam z lampionami. 

7. SPOWIEDŹ ADWENTOWA w naszej parafii będzie we wtorek 21 grudnia: Rozpoczęcie w Wysokiej od 16.10 do 

16.35; Bogaczów od 16.40 do 17.20; Koźla od 18.30 do 19.10 oraz Lipno od 17.40 do 18.00 i Letnica od 

18.05 do 18.35.  
Dodatkowo w sąsiednich parafiach spowiedź święta będzie: W parafii w Świdnicy w środę 22 grudnia (Grabowiec o godz. 

16.00 oraz w Świdnicy od 16.30), a w Wilkanowie w czwartek 23 grudnia (Buchałów od 17.30, Słone od 17.45 i 

następnie Wilkanowo). Inne parafie i miejsca proszę sprawdzać na ogłoszeniach poszczególnych parafii. Proszę 

przestrzegać zasad sanitarnych. Z powodu mniejszej liczny kapłanów, proszę korzystać ze spowiedzi w 

tygodniu przed (i w razie potrzeby „po”) Mszach świętych. RACHUNEK SUMIENIA - TUTAJ 

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

9. Pobłogosławione w kościele OPŁATKI są jeszcze do nabycia w zakrystii. Ofiary za opłatki będą przeznaczone 

na utrzymanie plebanii. Bóg zapłać za zrozumienie i troskę oraz za pomoc w roznoszeniu opłatków do 

rodzin. 

https://parafiakozla.pl/images/PDFdokument/Rachunek-sumienia-dla-dzieci---dla-mlodziezy-i-doroslych-ver2-www.pdf
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10. Dziś (wyjątkowo w 3-cią niedzielę, a nie 2-gą) zbierana jest taca na aktualne potrzeby kościołów w 

parafii. Bóg zapłać za ofiarność i zrozumienie. 

11. Można zamawiać Intencje Mszy świętych na 2022 A.D. Na kartce, proszę wyraźnie i z podaniem 

numeru telefonu oraz miejscowości gdzie ma być odprawiona.  

12. PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA DLA DOROSŁYCH dla osób, które ukończyły 

21 rok życia rozpocznie się w Parafii św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze przy ul. Obywatelskiej 1 w 

sobotę 8 stycznia 2022 roku Mszą św. o godzinie 18.30. Spotkania odbywać się będą w dniach: 15.01; 

22.01; 29.01; 05.02; 12.02; 19.02; 26.02 o godzinie 19.15. Szczegóły będą na spotkaniu organizacyjnym 

08.01.2022. 

13. UWAGA DLA rodziców dzieci pierwszokomunijnych i dla młodzieży – kandydatów do 

bierzmowania z grupy starszej i młodszej. Minęły wszystkie ustalone terminy, a jeszcze kilka osób nie 

dostarczyło aktualnych metryk chrztu świętego. Do końca roku proszę o dostarczenie brakujących 

dokumentów. Także kandydaci do bierzmowania otrzymali powiadomienia o brakach na aplikację. Istnieje 

prawdopodobieństwo, że osoby bez uzupełnionych metryk chrztu świętego oraz deklaracji będą musiały 

czekać rok dłużej z przygotowaniem do sakramentów świętych.  

14. UWAGA, W ZWIĄZKU Z POGRZEBAMI KATOLICKIMI. Proszę pamiętać, że oprócz Aktu zgonu z USC 

należy do kancelarii parafialnej dostarczać poświadczenie od kapelana szpitala (DPSu, itp.) lub proboszcza 

ostatniego zamieszkania, o przyjętych sakramentach świętych (komunia święta, namaszczenie). W 

przeciwnym razie obrzędy pogrzebu będą simplex. Ks. Andrzej Hładki – proboszcz (2021.12.19) 

15. DEKORACJE NA BOŻE NARODZENIE W KOŹLI (ustawienie i strojenie choinek, przystrojenie świątyni, szopka i 

sprzątanie kościoła) w tym roku prosimy do tego dzieła rodziców, wraz z młodzieżą do bierzmowania (z 

grupy młodszej i starszej, z samej Koźli) [choinki] 

16. DEKORACJE NA BOŻE NARODZENIE W LETNICY Do ubierania choinek, przyozdabiania oraz posprzątania 

kościoła w Letnicy na Święta Bożego Narodzenia prosimy rodziców dzieci przygotowujących się do I 

Spowiedzi i Komunii Świętej oraz młodzież przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. Ubieranie 

choinek odbędzie się 22 grudnia 2021 w środę o godz.16.00. 

17. Już teraz we wszystkich kościołach dziękuję za ustawienie choinek, dekoracje, sprzątanie i 

zadbanie o świątynie, za pomoc przy zorganizowaniu spowiedzi oraz przygotowaniu kolacji dla 

spowiedników (D). 

18. „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 30 procent miejsc w świątyni. Do limitu nie wlicza się osób zaszczepionych przeciw COVID-19. 

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

profilu parafii na Facebooku.  

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

Można nabywać tygodnik „Niedziela” w cenie 8 zł i „Gość Niedzielny” za 6 zł, a od 2022r. w cenie 8 zł. 

21. GOŚĆ NIEDZIELNY na 2022: <<(...) od numeru 1/2022 cena egzemplarzowa tygodnika zostanie podniesiona do 8 zł. 

To dla redakcji decyzja trudna, ale konieczna. Długo zwlekaliśmy z jej podjęciem, jednak w sytuacji, gdy znacząco 

wzrosła cena papieru, a także koszty usług drukarskich i kolportażu, utrzymanie dotychczasowej ceny jest niemożliwe. 

W roku 2022 raz w miesiącu do tygodnika będzie dołączana płyta CD z Biblią Audio. Czytelnicy, kupując „Gościa” z 

płytą, będą mogli skompletować całą, składającą się z 12 płyt kolekcję, zawierającą wszystkie księgi Starego i Nowego 

Testamentu (w przekładzie Biblii Tysiąclecia) w formie zrealizowanego z wielkim rozmachem słuchowiska. W 

numerach z płytą pojawią się także materiały egzegetyczne, pomagające zrozumieć treść oraz przesłanie znajdujących 

się na niej ksiąg biblijnych. Cena egzemplarza z płytą nie ulegnie zmianie i będzie wynosiła 8 zł.>> (...) ks. Adam 

Pawlaszczyk – red. nacz. „Gościa Niedzielnego” 

22. Wizyta duszpasterska tak zwana „kolęda” w tym roku, według zaleceń Kurii Diecezjalnej, odbywać 

się będzie podobnie jak w minionym roku; z podziałem na miejscowości/ulice. Będzie to Spotkania z 

wiernymi – Eucharystia z nabożeństwem w intencji Parafian i błogosławieństwo wody. Możliwe będą 

krótkie wizyty z błogosławieństwem rodzin oraz domów na zewnątrz. Te wizyty będą tylko na pisemne 

zaproszenie, które proszę złożyć u członków Rad Kościelnych do pasterki włącznie. Ofiarę kolędową na cele 

https://parafiakozla.pl/
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funkcjonowania parafii oraz duszpasterza będzie można złożyć (jeśli taka będzie wola w podpisanej 

kopercie) na Mszy za określone rodziny (w wyznaczonym terminie) lub przy krótkiej wizycie na zaproszenie. 

Módlmy się wzajemnie o pomnożenie darów Bożych i nadziei w naszych rodzinach. FORMULARZ 

ZAPROSZENIA JEST W KAŻDEJ ZAKRYSTII (oraz przy wyjściu) w kościołach.  

23. Porządek wizyty duszpasterskiej (kolędy) podam w Boże Narodzenie. 

24. BÓG ZAPŁAĆ za – KOŹLA: dary na stół – troje anonimowych darczyńców (panie D,T,B); ofiara na 

potrzeby parafii – anonimowy ofiarodawca spoza parafii (SUL.); BOGACZÓW: dary na stół – anonimowy 

darczyńca (M); LIPNO: prace zabezpieczające przy kościele – p. Paweł i Rafał Gołdyn; LETNICA: ofiara na 

dojazd – pani przygotowująca kościół z 11.12.2021; 

25. Bóg zapłać za ofiary na Seminarium Duchowne i książki obiekt budowl. (osobna lista). 

26. 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.  

27. Wszystkim Parafianom i przybyłym Gościom życzę Bożego błogosławieństwa, a Solenizantom opieki 

świętych Patronów, a nam wszystkim wiary, nadziei i miłości – zdrowia duszy i ciała. BŁOGOSŁAWIONYCH 

ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA DLA WSZYSTKICH! 

ks. Andrzej Hładki – proboszcz 

 

 

LIST DO PARAFIAN Parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej (Dek. Zielona Góra – Ducha Świętego); Proboszcz: ks. Andrzej 

HŁADKI (1.08.2018); PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA pw. św. Jadwigi Śląskiej Koźla 110, 66-008 Świdnica 

tel. 68 3273168, kom. służb. 692 501 640; mail: kozla@diecezjazg.pl https://parafiakozla.pl/ oraz Facebook. Pomoc: 

Anna Konwa, Paulina Kucaba Nr konta bankowego PKO 64 1020 5402 0000 0702 0144 8521. 
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