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KOŹLA 17.01.2021 

II NIEDZIALA ZWYKŁA 
LP 29/01/2021 

 

 

(rozważanie do Ewangelii J 1,35-42) 

Przystanek 

nie jest ogrodem 

obfitości 

nie jest twierdzą 

wytrwałości 

ale to czas 

gdy masz 

znać 

jak trwać 

siły nabierać 

do plecaka 

doświadczenia 

i na mapie serca 

rysować drogę 

do Szczęścia  

 

*** 

można życie przeżyć żyjąc, 

a można żyć by przeżyć, 

lecz udaje się także 

żyjącym życiem Bożym 

żyć jakby tu nie żyli,  

żyjąc dla życia wiecznego 
 

ks. Andrzej Hładki (2018.01.14)  
 
 

STARE I NOWE 
„Słowa tajemnicy zostaną wyjaśnione, jak to 

baranek jest zabijany w ofierze i jak naród 
dostępuje zbawienia. Zrozumiejcie więc, 

najdrożsi, jak nowe i stare, wieczne i 
aktualne, zniszczalne i niezniszczalne, 
śmiertelne i nieśmiertelne jest misterium 

paschalne. Stare według Prawa, nowe 
według Słowa; przejściowe, bo było figurą, 

wieczne, bo daje łaskę; zniszczalne przez 

zabicie owieczki, niezniszczalne przez życie 

Pana; śmiertelne przez pogrzebanie w ziemi, 
nieśmiertelne przez zmartwychwstanie. 
Stare jest Prawo, lecz nowe jest Słowo; 

przejściowa jest figura, lecz wieczna jest 
łaska; zniszczalna jest owieczka, lecz 

niezniszczalny jest Pan; zabity jak baranek, 
lecz zmartwychwstał jako Bóg.” 

 

MELITON Z SARDES (II w.). Pisarz grecki, autor 

zaginionej Apologii do Marka Aureliusza o odkrytej na 

papirusie O męce Pańskiej (Homilii paschalnej). 
 

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

żyję. Ojcowie Kościoła komentują niedzielne czytania 

biblijne rok B”. Wydawnictwo WAM 2014. s. 242] 
 Dlaczego ołtarz z 
krzyżem jest centrum? 
Kierunek celebracji. 
 

„Krzyż na ołtarzu można uważać za ostatni, 

pozostający do dzisiaj, relikt tej orientacji. Została 

w nim zachowana stara tradycja modlenia się do 

Pana, przychodzącego w znaku krzyża, która 

kiedyś była ściśle związana z kosmicznym 

symbolem wschodu. Jeśli więc chce się mówić o 

jakimś ściśle określonym punkcie odniesienia w 

powszechnie przyjętym przed soborem sposobie 

celebrowania, to nie można mówić, że zwracano 

się do ołtarza, czy wręcz do Sanctissimum, można 

natomiast mówić, że zwracano się do znaku krzyża, 

który zachowuje w sobie całą teologię oriens. W 

tym znaczeniu istniała ciągłość sięgająca samej 

epoki apostolskiej. Musimy jednak teraz przyznać, 

że przynajmniej od XIX wieku nie tylko znikła 

wrażliwość na kosmiczną orientację liturgii, ale nie 

rozumiano już prawie znaczenia krzyża jako 

punktu odniesienia liturgii. Dlatego dawny 

kierunek celebrowania stracił swoją wymowę. 

Teraz mógł się pojawić frazes, że kapłan celebruje 

„do ściany”, albo nawet idea celebrowania do 

tabernakulum. Tylko to nieporozumienie pozwala 

zrozumieć triumfalne przyjęcie nowego 

ukierunkowania w celebracji, które bez żadnych 

nakazów (a może właśnie dlatego) dokonało się z 

taką jednomyślnością i szybkością, jakie byłyby nie 

do pomyślenia bez uprzedniej utraty znaczenia 

wcześniejszej praktyki.” 
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Joseph Ratzinger. Teologia liturgii. Sakramentalne 

podstawy życia chrześcijańskiego. Opera omnia. T. 

XI. s. 436 
 

INTENCJE MSZALNE – 17.01.2021 r. – 24.01.2021 r. 

NIEDZIELA 17.01.2021 2 NIEDZIELA ZWYKŁA 

LIPNO – godz. 8.15: +Rafał, +Marian, +Anna 

BLOCH, +Rozalia, +Mikołaj WOJNAROWSCY 

BOGACZÓW - godz. 10.00: dziękczynna z okazji 

kolejnych urodzin Agnieszki i Emilii, prosząc o 

zdrowie, Boże błogosławieństwo, i opiekę Matki 

Bożej 

KOŹLA - godz. 11.45: dziękcz.- błag. z okazji 70 

urodzin oraz kolejnej rocznicy ślubu – o potrzebne 

łaski i opiekę Matki Bożej 

LETNICA – godz.13.15: +Anastazja, +Władysław, 

+Alfred MIERZWIAK 

Msze święte w dni powszednie w naszej parafii, w 

ciągu najbliższego tygodnia, będą w porządku 

podanym na osobnej liście odwiedzin duszpasterskich 

(o godz. 18.00: wtorek, środa, czwartek w Koźli, w 

piątek kolęda uzupełniająca dla całej parafii w Koźli). 

Proszę zatroszczyć się o prowadzenie śpiewów i 

otwarcie kościoła. 

SOBOTA 23.01.2021  Sobota II tyg. zwykłego  

KOŹLA godz. 17.30: dantis 

NIEDZIELA 24.01.2021  3 NIEDZIELA ZWYKŁA 

ch. WYSOKA – godz. 8.30: +Alina, +Zenon 

ŚWIĄTKOWSCY 

Chrzest Święty Anastazja Kwiecień 

BOGACZÓW - godz. 10.00: +Jadwiga, 

+Franciszek, +Marian STRZELECCY, +Józefa (ona) 

SŁUGOCKA i ++ z rodziny, +Włodzimierz KOLAK 

prosząc o radość Zmartwychwstania 

KOŹLA - godz. 11.45: +Maria, +Michał 

LETNICA – godz.13.15: +Mateusz GANCZAR 
 

NIEDZIELA  31.01.2021  4 NIEDZIELA ZWYKŁA 

LIPNO – godz. 8.15: +Waleriana (ona) 

ROKITNICKA – 8 r.śmierci i +Jan KOZŁOWSKI – 

3 r. śmierci oraz +Jan ROKITNICKI 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

II Niedziela zwykła w ciągu roku – 17.01.2021 A.D 

1. Msze święte w naszej parafii, w najbliższą 

niedzielę (24 stycznia 2021) będą w następującym 

porządku: w Wysokiej o 8.30 (z chrztem), w 

Bogaczowie o 10.00, w Koźli o 11.45 i w Letnicy o 

13.15. 

2. Msze święte w dni powszednie w naszej 

parafii, w ciągu najbliższego tygodnia, będą w 

porządku podanym na osobnej liście odwiedzin 

duszpasterskich (o godz. 18.00: wtorek, środa, 

czwartek w Koźli, w piątek kolęda uzupełniająca dla 

całej parafii w Koźli o 18.00). Proszę zatroszczyć się 

o prowadzenie śpiewów i otwarcie kościoła. 

W sobotę msza w kościele parafialnym w Koźli o 

godz. 17.30. 

3. BIURO PARAFIALNE – w najbliższym 

czasie (do odwołania) proszę umawiać się 

telefonicznie. 

4. „Bóg zapłać” tym, którzy przestrzegają 

przepisów bezpieczeństwa sanitarnego dla 

ochrony zdrowia swego i bliźniego. OSOBY, 

KTÓRE ZE WZGLĘDU NA STAN ZDROWIA 

NIE MOGĄ NOSIĆ MASECZKI ZAKŁADAJĄ 

PRZYŁBICĘ.  

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 

ZAMÓWIŁY INTENCJĘ MSZALNĄ. PROSZĘ O 

PRZYJĘCIE ZE ZROZUMIENIEM TEGO 

OGRANICZENIA. Wszyscy szafarze Komunii 

świętej (czyli także diakoni, prezbiterzy) na czas 

rozdzielenia komunii św. zakrywają usta i nos. 

Przypominam także, iż znak pokoju przekazujemy 

poprzez skłon głowy w stronę najbliższych osób (nie 

wypowiadamy wtedy żadnej aklamacji) oraz z zasady 

przyjmujemy komunię świętą na rękę. Osoby, które 

przyjmują Pana Jezusa w komunii świętej „na rękę” 

ustawiają się po stronie ambony w procesji; następnie 

udzielona zostanie komunia święta osobom chcącym 

przyjąć „do ust” – w obu przypadkach podchodzimy 

procesjonalnie i przed przyjęciem Pana Jezusa 

przyklękamy lub kłaniamy się głęboko. Pana Jezusa 

spożywamy w obecności kapłana. 

5. Ogłoszenia i Intencje Mszy świętych są w 

gablotach oraz w Internecie https://parafiakozla.pl/ i 

na profilu parafii na Facebooku. 

https://parafiakozla.pl/


 3 

6. Trwają - w czasie pandemii, w zmienionej 

formie - spotkania duszpasterskie rodzin (zwane 

kolędą). W tym roku nie ma możliwości spotkania ze 

wszystkimi chodząc od domu, do domu i jak 

słyszeliśmy w Liście pasterskim księdza biskupa 

diecezjalnego Tadeusza Lityńskiego, będziemy 

spotykali się w kościołach w poszczególnych 

miejscowościach. Niech te spotkania będą formą 

wyznania wiary, a zarazem znakiem jedności i 

żywej więzi Kościoła Domowego z Kościołem 

Parafialnym i tym samym Kościołem Powszechnym.  

Spotkanie rozpocznie się Mszą świętą za 

mieszkańców zaproszonych na konkretny, 

wyznaczony dzień. Zapraszam przedstawiciela z 

każdej rodziny. Po Eucharystii będzie 

pobłogosławienie wody (proszę przynosić wodę do 

poświęcenia we własnych naczyniach) oraz 

błogosławieństwa stanowe. Proszę o prowadzenie 

śpiewów kolęd oraz zapraszam służbę liturgiczną 

ołtarza. 

Ofiara od rodziny lub indywidualna, w kopercie na 

tacę lub przy żłóbku, składana będzie na utrzymanie 

parafii. Bóg zapłać za zrozumienie i troskę. Będą 

rozdawane pamiątki spotkania duszpasterskiego. 

POSZCZEGÓLNE DNI Z USTALONYMI 

ODWIEDZINAMI są na liście (zobacz tu)  

7. 29 grudnia ub. r. Chorwację nawiedziło 

najsilniejsze od 140 lat trzęsienie ziemi. Kościół w 

Polsce – za pośrednictwem Caritas Polska – 

przekazał 100 tys. złotych, ale potrzeby są 

zdecydowanie większe. W związku z tym niedziela 

24 stycznia br. będzie w Polsce „Dniem 

solidarności z Chorwacją”. W jego ramach, m.in. 

po Mszy św. przeprowadzona będzie zbiórka do 

puszek na ten cel.  

Można również przyłączyć się do akcji, przekazując 

środki bezpośrednio do Caritas Polska: - wysyłając 

SMS o treści CHORWACJA pod numer 72052 

(koszt 2,46 zł), 

- dokonując wpłaty przez stronę www.caritas.pl  

- wpłacając dowolną kwotę na konto nr 70 1020 1013 

0000 0102 0002 6526, z dopiskiem CHORWACJA. 

8. We czwartek, 21 stycznia obchodzimy Dzień 

Babci, a w piątek 22.01 Dzień Dziadka. Pamiętajmy 

w tych dniach szczególnie o modlitwie, 

wdzięczności. 

9. W poniedziałek 18 stycznia rozpoczyna się 

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. 

10. W piątek 22 stycznia XXXV rocznica śmierci 

Sługi Bożego Biskupa Wilhelma Pluty. 

11. BÓG ZAPŁAĆ.  KOŹLA: dary na stół – 

dwoje anonimowych darczyńców (D,T,); prace na 

plebanii – p. Łukasz Gruszczyński, olej do świec – 

anonimowy ofiarodawca (K) oraz naprawa szafy w 

zakrystii – anonimowy darczyńca (P) 

12. Bóg zapłać za ofiary na Seminarium 

Duchowne (osobna lista). 

13. Dziękujemy za troskę o kościół, prosimy o 

dalszą; miedzy 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. 

14. W środę 13 stycznia 2021 w Koźli odbyło 

się spotkanie dotyczące drogi powiatowej 1180F 

łączącej Koźlę i okoliczne miejscowości z 

Bogaczowem, i Nowogrodem Bobrzańskim. Na 

spotkaniu byli: Pan Starosta Zielonogórski – 

Krzysztof ROMANKIEWICZ, Pan Wicestarosta 

Zielonogórski - Tadeusz PAJĄK, Członek Zarządu – 

Pan Mirosław ANDRASIAK, przedstawiciel 

nadleśnictwa Krzystkowice, Inżynier Nadzoru – Pan 

Jacek DZIADUSZEK, Proboszcz ks. Andrzej 

HŁADKI, oraz Pani sołtys, radna Teresa SYGUT. 

Spotkanie było długie i mamy nadzieje owocne, w 

bardzo życzliwej atmosferze, a wnioski z tego 

spotkania są zawarte w odpowiedzi Powiatu 

Zielonogórskiego OR.152.2.2020 w konkluzji. Pan 

Starosta Krzysztof Romankiewicz pozdrawia 

mieszkańców i jest pełen uznania dla 

zaangażowania miejscowej społeczności w sprawę 

niwelowania barier i ograniczeń (w tym wypadku 

komunikacyjnych). W odpowiedzi z powiatu mamy 

podany harmonogram wielu prac w powiecie. 

Jesteśmy świadomi ograniczeń finansowych i 

procedur projektowo-budowlanych, a z drugiej strony 

przynagleni kilkudziesięcioletnim pomijaniem 

potrzeb mieszkańców. Już starożytni Rzymianie mieli 

świadomość, że dla rozwoju potrzebna jest dobra 

komunikacja i budowali drogi na terenach Cesarstwa 

(także na terenach podbitych). Nie będzie 

zadowolenia mieszkańców i rozwoju jakichkolwiek 

„stref” bez dobrej komunikacji. Jesteśmy dobrej 

myśli i cieszymy się z wizyty Pana Starosty 

Zielonogórskiego oraz dobrej woli powiatu. Ze 

swojej strony, jestem jeszcze raz wdzięczny moim 

Parafianom oraz mieszkańcom różnych 

miejscowości spoza parafii, którzy wsparli 

inicjatywę uczynienia w pierwszym rzędzie 

przejezdną, drogi powiatowej 1180F. Odpowiedzi na 

petycje wysyłane były listownie, są dostarczane 

pocztą elektroniczną oraz na stronie internetowej 

parafii, a także będą udzielane w poszczególnych 

miejscowościach. Z nadzieją czekamy na udrożnienie 

drogi powiatowej. 

https://parafiakozla.pl/ogloszenia/ogloszenia-parafialne/602-koledowe-spotkania-duszpasterskie-w-parafii-pw-sw-jadwigi-slaskiej-w-kozli-a-d-2021
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15. 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 

 

STANOWISKO ZESPOŁU EKSPERTÓW 

DS. BIOETYCZNYCH KONFERENCJI 

EPISKOPATU POLSKI DOTYCZĄCE 

SZCZEPIONEK znajduje się pod tym linkiem: 

https://episkopat.pl/stanowisko-zespolu-ekspertow-

ds-bioetycznych-konferencji-episkopatu-polski-

dotyczace-szczepionek/  
 

STRESZCZENIE: 

Stanowisko Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych 

Konferencji Episkopatu Polski dotyczące 

szczepionek /streszczenie/ 

Wobec szerokich dyskusji społecznych Zespół 

przygotował stanowisko na temat szczepionek, w 

oparciu o współczesny stan wiedzy medycznej i w 

świetle tradycyjnego nauczania Magisterium 

Kościoła oraz katolickiej teologii moralnej. 

Wyjaśnia poruszane niekiedy problemy 

szkodliwości szczepionek oraz ocenę korzystania ze 

szczepionek przygotowanych na bazie płodowych 

linii komórkowych podkreślając, że nie wszystkie 

szczepionki korzystały z tej technologii. Mając na 

uwadze moralnie istotny problem związku 

szczepionek z aborcją, wskazuje na trzy stopnie 

odpowiedzialności: 

1) ciężka odpowiedzialność moralna z tytułu aborcji 

przeprowadzonej „sposób zamierzony jako cel lub 

środek”; 

2) ciężka odpowiedzialność z tytułu wykorzystania 

„materiału biologicznego” pochodzącego z płodów 

abortowanych w produkcji omawianych szczepionek. 

W tym przypadku aborcja stanowi nieodłączne 

ogniwo w osiągnięciu tych szczepionek, a tym 

samym zawiera w sobie akceptację aborcji jako 

czynu potrzebnego i przynoszącego korzystny efekt; 

3) warunkowa odpowiedzialność osób 

korzystających z tych szczepionek. 

Nie ponoszą winy osoby, które są przeciwne 

aborcji i przemysłowemu wykorzystaniu 

ludzkiego materiału biologicznego, a także nie 

uczestniczą w procesie produkcyjnym tych 

szczepionek. Osoby te mogą jednak korzystać z 

tych szczepionek w trosce o swoje życie czy 

zdrowie. Osoby takie byłyby jednak winne 

moralnego poparcia dla tych szczepionek, 

technologii ich produkcji, jeżeli by je 

przyjmowały, mając do dyspozycji inne 

szczepionki wolne od powyższych zastrzeżeń. 

W dalszej części dokument przypomina o 

indywidualnej i społecznej odpowiedzialności każdej 

osoby. To ona w swym sumieniu musi roztropnie 

podejmować odpowiedzialne decyzje, gdyż to 

ostatecznie ona ponosi odpowiedzialność za swoje 

życie i zdrowie, a często również za zdrowie innych 

osób. 

Dokument nie lekceważy różnych zagrożeń, które 

są cytowane w kompetentnych opiniach czy 

wskazywane przez samych producentów 

szczepionek. Celem uniknięcia tych zagrożeń lub ich 

istotnego złagodzenia, korzystanie ze szczepionek, 

decyzja o ich przyjęciu, winna być konsultowana z 

kompetentnym lekarzem. Dotyczy to zwłaszcza osób 

obciążonych przez określone choroby. 
 

KOMUNIKAT O ŚMIERCI BISKUPÓW 

ADAMA DYCZKOWSKIEGO I 

ANTONIEGO STANKIEWICZA 
Drodzy Diecezjanie, początek obecnego roku 

naznaczony został wiadomościami o zakończeniu 

ziemskiej pielgrzymki biskupów związanych z naszą 

wspólnotą diecezjalną.  

10 stycznia odszedł do Pana bp Adam Dyczkowski, 

emerytowany biskup zielonogórsko-gorzowski, a 

kilka dni wcześniej – 4 stycznia – pochodzący z 

naszej diecezji emerytowany dziekan Trybunału Roty 

Rzymskiej, bp Antoni Stankiewicz. 

Chcemy dziękować Chrystusowi, Dobremu 

Pasterzowi, za życie, powołanie i posługę obu 

następców Apostołów, których sylwetki pokrótce 

teraz przypomnimy. 

Bp Adam Dyczkowski urodził się w 1932 r. w 

Kętach. W wieku 20 lat wstąpił do Arcybiskupiego 

Seminarium Duchownego we Wrocławiu i w 1957 r. 

otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Bolesława 

Kominka. Po studiach na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim uzyskał tytuł doktora filozofii przyrody. 

Następnie pracował we Wrocławiu jako wikariusz 

parafii katedralnej, duszpasterz młodzieży 

akademickiej i inteligencji, a także wykładowca 

filozofii w seminarium duchownym. 

W 1978 r. został biskupem pomocniczym we 

Wrocławiu. Święceń biskupich 26 listopada udzielił 

mu abp Henryk Gulbinowicz. Jako zawołanie swej 

posługi biskupiej przyjął słowa Sursum corda (W 

górę serca). Był wikariuszem generalnym, 

koordynował duszpasterstwo akademickie, 

duszpasterstwo inteligencji, nauczycieli, harcerzy i 

innych środowisk. Działał w Dolnośląskim 

Komitecie Odrodzenia Harcerstwa jako jego 

przewodniczący, w Towarzystwie Przyjaciół 

Ossolineum oraz w Społecznym Komitecie 

https://episkopat.pl/stanowisko-zespolu-ekspertow-ds-bioetycznych-konferencji-episkopatu-polski-dotyczace-szczepionek/
https://episkopat.pl/stanowisko-zespolu-ekspertow-ds-bioetycznych-konferencji-episkopatu-polski-dotyczace-szczepionek/
https://episkopat.pl/stanowisko-zespolu-ekspertow-ds-bioetycznych-konferencji-episkopatu-polski-dotyczace-szczepionek/
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Panoramy Racławickiej. W Konferencji Episkopatu 

Polski był wiceprzewodniczącym Komisji ds. 

Duszpasterstwa Akademickiego, zasiadał też w 

Komisji ds. Zakonnych, ds. Duszpasterstwa 

Ogólnego i ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.  

W 1992 r. został biskupem pomocniczym w nowo 

utworzonej diecezji legnickiej, a niebawem otrzymał 

nominację na biskupa zielonogórsko-gorzowskiego. 

Rządy w diecezji objął 19 lipca 1993 r. Ingres do 

katedry gorzowskiej odbył 5 września, a do 

konkatedry w Zielonej Górze – 12 września tegoż 

roku.  

Jako biskup diecezjalny wspierał aktywność 

wiernych świeckich poprzez promocję stowarzyszeń 

katolickich, a zwłaszcza Akcji Katolickiej i 

Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Na czas 

jego posługi przypadły istotne wydarzenia w życiu 

diecezji, takie jak obchody 50-lecia polskiej 

administracji kościelnej w Gorzowie Wlkp. (1995 r.), 

wizyta papieża Jana Pawła II (1997 r.), rozpoczęcie 

procesu beatyfikacyjnego bp. Wilhelma Pluty (2002 

r.) oraz 1000-lecie śmierci pierwszych męczenników 

Polski w Międzyrzeczu (2003 r.).  

Otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Gorzowa 

Wlkp., Głogowa i Zielonej Góry. Uniwersytet 

Zielonogórski wyróżnił go doktoratem honoris causa. 

W 2007 r. przeszedł w stan spoczynku. Na 

emeryturze zamieszkał w Domu Księży Emerytów w 

Zielonej Górze, gdzie zmarł. 

Bp Antoni Stankiewicz urodził się w 1935 r. w 

Oleszczenicach na Wileńszczyźnie. Po wojnie 

zamieszkał wraz z rodzicami w Jemiołowie koło 

Łagowa. Po ukończeniu seminarium duchownego w 

Gorzowie Wielkopolskim w 1958 r. otrzymał 

święcenia kapłańskie w gorzowskiej katedrze. Był 

notariuszem i wiceoficjałem w Sądzie Biskupim oraz 

notariuszem Kurii Biskupiej w Gorzowie 

Wielkopolskim. Od 1969 r. był kancelistą w Rocie 

Rzymskiej. W 2004 r. papież Jan Paweł II mianował 

go dziekanem tego trybunału. Funkcję tę pełnił do 

2012 roku. Pracował też w innych instytucjach Kurii 

Rzymskiej i Państwa Watykańskiego. Był m. in. 

konsultorem Kongregacji ds. Duchowieństwa, sędzią 

Sądu Apelacyjnego Państwa Watykańskiego, 

członkiem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i 

Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej oraz 

kierował Komisją Dyscyplinarną Państwa 

Watykańskiego. 

Był światowej klasy znawcą prawa kanonicznego i 

autorem ważnych prac naukowych. Specjalizował się 

w prawie małżeńskim, procesowym i historii prawa. 

Wykładał w Akademii Teologii Katolickiej w 

Warszawie oraz w papieskich uczelniach w Rzymie: 

Uniwersytecie Gregoriańskim, Uniwersytecie Krzyża 

Świętego i Uniwersytecie Urbaniańskim.  

Mianowany przez papieża Benedykta XVI biskupem 

tytularnym Nova Petra, święcenia biskupie przyjął 16 

grudnia 2006 r. w Bazylice św. Piotra na Watykanie. 

Na zawołanie biskupie wybrał słowa In Te confido 

Iesu (Jezu, ufam Tobie).  

Zmarł w rzymskiej Poliklinice Gemelli. 5 stycznia w 

bazylice św. Piotra kard. Pietro Parolin, sekretarz 

stanu Stolicy Apostolskiej odprawił Mszę św. 

żałobną w intencji Zmarłego.  

Śp. bp Antoni Stankiewicz często odwiedzał naszą 

diecezję. Wyraził też wolę, aby – o ile to będzie 

możliwe – został tu pochowany.  

Oczekując wciąż na pomyślny przebieg 

wszystkich procedur związanych ze sprowadzeniem 

ciała Zmarłego do Polski, przygotowujemy się do 

uroczystości pogrzebowych. Gdy tylko to będzie 

możliwe, o ich dacie i przebiegu poinformujemy za 

pośrednictwem parafii i mediów. Wiadome jest 

jednak, że będą się one odbywały w kościele pw. 

Pierwszych Męczenników Polski w Gorzowie 

Wielkopolskim, po czym obaj biskupi spoczną w 

krypcie gorzowskiej katedry. Dzień wcześniej 

planowana jest też Msza św. żałobna w intencji bp. 

Adama Dyczkowskiego w kościele pw. Ducha 

Świętego w Zielonej Górze.  

Z uwagi na stan pandemii i poważne ograniczenia 

uczestnictwa w liturgii przygotowywany jest program 

dający możliwość choćby tylko symbolicznego 

udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu jak 

największej liczbie kapłanów i wiernych. Nie 

wszyscy jednak będą mogli uczynić to osobiście. 

Dlatego już dzisiaj proszę duszpasterzy o 

sprawowanie w parafiach Mszy św. w duchowej 

łączności z liturgią pogrzebu za śp. bp. Adama 

Dyczkowskiego i bp. Antoniego Stankiewicza, a 

wiernych o przyjmowanie Komunii św. w intencji 

zmarłych biskupów, których wspólnie polecamy 

Bożemu Miłosierdziu. 
+ Tadeusz Lityński 

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski 
 

LINK: 

https://parafiakozla.pl/images/PDF_DOKUM_ARTYKUL/doc0401032

0210116090344.pdf  
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