
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Adres 
Russocice 19, 62-710 Władysławów 
e-mail: parafiarussocice@gmail.com 
www: parafiarussocice.pl 
Nr konta bankowego:  
84 8530 0000 1113 9711 2000 0020 

Msze święte 
Niedziela: 
7.30, 9.00, 10.30, 12.00 i 17.00 
Dni powszednie: 
17.00 i 18.00 (okres letni) 

Nr 005 
28.07.2019 
XVII Niedziela  
w ciągu roku 

Poradnia Życia Rodzinnego 
mgr Wanda Antczak, tel. 535101511 
Przewodniczący Rady Parafialnej 
mgr Krzysztof Zając, tel. 601818235 

Kancelaria parafialna 
tel.: 63 279 50 17 
Poniedziałek – Piątek 
po Mszy św. o godz. 18.00 (okres letni) 

Służba kościelna 
Organista: mgr szt. Karol Łukaszewski, tel. 
601817938 
Zakrystianin i administracja cmentarza: 
Andrzej Kozłowski, tel. 697125858 

Modlitwa Ewangelią dnia: Łk 11, 1-13 
Panie, naucz nas modlić się… Zwróć uwagę na autentyzm 
 i otwartość uczniów Chrystusa. Szczerze przyznają, że mają 
problemy z modlitwą. Jednocześnie wyznają Panu, że jest  
w nich pragnienie modlitwy. 
• Trudności na modlitwie nie omijają nikogo. Siostra 
klauzurowa, kapłan, młody, czy człowiek starszy, dziecko, 
mąż i ojciec rodziny, żona, matka -dokładnie wszyscy. Ważne 
jest przekraczanie oporów i pielęgnowanie w sobie pragnienia 
modlitwy. Czy jest we mnie silne i stałe pragnienie modlitwy? 
Jak często proszę o dar wiernej modlitwy dla siebie? 
W modlitwie: Ojcze nasz Jezus uczy nas rozmawiać  
z Ojcem Niebieskim. Ewangelia nie zna piękniejszego tytułu 
–  naszego Boga, jak słowo: Ojciec. Jeszcze dokładniej: 
Abba –  Ojciec tzn. „Tatusiu”, „mój Tato”.  
 

• Czy jest we mnie duch synowskiej relacji z moim Bogiem? 
Czy dostrzegam, że nasz Ojciec kształtuje tę więź we mnie na 
sposób osobisty i osobowy. Czy zanim wypowiem słowa: 
Ojcze nasz, czuję ze Bóg jest przede wszystkim: Moim 
Ojcem!? Czy odczuwam Jego bliskość, Jego serdeczność? Czy 
potrafię odkryć w sobie dar dziecięctwa Bożego, które pozwoli 
mi powiedzieć do Niego: „Tato lub Tatusiu”?  
Ilekroć odmawiam modlitwę Ojcze nasz, tylekroć Jezus modli 
się ze mną i we mnie. Spróbuj teraz odmówić tę modlitwę, 
prosząc o głębokie odczucie, że Jezus modli się razem ze mną.  
• Czego doświadczam, kiedy razem z Nim mówię: Ojcze nasz? 
Zwierzę się Jezusowi z moich prawdziwych odczuć, pragnień 
serca. Zwrócę się do Jezusa z prośbą, aby mnie prowadził do 
Ojca, aby uczył mnie z Nim szczerze rozmawiać - jak dziecko. 
Chcę ufać i prosić jak dziecko, nawet tylko jednym słowem: 
„Tatusiu” 

Duszpasterze 
Prob.: ks. mgr lic. Sławomir Świerad Pettke 
Wikariusze: ks. mgr lic. Adam Grabowski, 
ks. mgr lic. Dawid Brauer 
Senior: ks. prał. mgr Andrzej Michałowski 



Intencje mszalne 28 lipca – 4 sierpnia 2019 
Niedziela 
28 VII  

g. 7.30 + Ania Drzewiecka - Kabza, int. rodziny 
g. 9.00 1) + Zdzisław Przyborowski (27 rocz. śm.), int. żony i córek z 

rodzinami 
2) + Grzegorz Koral (1 rocz. śm.), int. żony z dziećmi (x. A. 
Zasada) 
3) + Tomasz Sobczak, int. rodziców (x. K. Stawicki) 

g. 10.30 1) + Hieronim Kopczyk (12 rocz. śm.), int. żony z dziećmi 
2) + Stanisława Wojdak, int. wnuczki Katarzyny z mężem i synem 
Jankiem (x. S. Kaniewski) 

g. 12.00 Za parafian; + Jerzy Wróblewski, int. żony Barbary 
g. 17.00 + Anna Wojdak (imieninowa), int. syna Henryka 

+ Anna Bartczak, int. Urszuli Jankowskiej z Głogowy – Msza św. greg., ks. Janusz Gręźlikowski 
+ Salomea Grzelak, int. szwagierki Krystyny – Msza św. greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Dariusz Gąbka, int. Katarzyny, Maćka i Weroniki – Msza św. greg., ks. Andrzej Michałowski 
+ ks. Mirosław Skoczylas, int. Barbary Cegielskiej z rodz. – Msza św. greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Sławomir Maliński, int. chrześniaka Roberta z żoną – Msza św. greg., ks. Krzysztof Stawicki 
Poniedziałek 
29 VII 

g. 17.00 + Edward Chojnacki, int. szwagierki Wandy Kostrzewskiej 
g. 18.00 + Krzysztof Krych, int. żony i dzieci z rodz. 

+ Anna Bartczak, int. bratanka Józefa Błaszczyk z rodz. –  greg. 
+ Salomea Grzelak, int. wnuka Wojciecha –  greg. 
+ Dariusz Gąbka, int. Izabeli i Krzysztofa Rychterów –  greg. 
+ ks. Mirosław Skoczylas, int. Alicji Banaszak z rodz.– greg. 
+ Sławomir Maliński, int. Ewy i Rafała Różyckich – greg. 
+ Jerzy Wróblewski, int. Anny i Mieczysława Kuligów z rodz. – Msza św. greg., ks. Janusz Wróblewski 
Wtorek 
30 VII 

g. 17.00 + Wanda Drzewiecka, int. chrześniaczki Ani z mężem 
g. 18.00 + Marianna (25 rocz. śm.), Antoni Kałużni, int. dzieci z rodzinami  

+ Anna Bartczak, int. bratowej Marianny Błaszczyk –  greg. 
+ Salomea Grzelak, int. wnuka Bartłomieja – greg. 
+ Dariusz Gąbka, int. Julii i Michała Łojewskich z rodz. – greg. 
+ ks. Mirosław Skoczylas, int. rodz. Antkiewiczów – greg. 
+ Sławomir Maliński, int. rodz. Gmachów i Urzędowskich – greg. 
+ Jerzy Wróblewski, int. rodz. Świdrów i Brzozowskich – greg. 
Środa 
31 VII 

g. 17.00 + Edward Marek, int. wnuka Henryka z żoną i synem 
g. 18.00 + Czesław Szewczyk, int. syna Józefa z rodz. 

+ Salomea Grzelak, int. wnuka Łukasza z Aleksandrą – greg. 
+ Dariusz Gąbka, int. Marii i Henryka Gawarkiewicz – greg. 
+ ks. Mirosław Skoczylas, int. ks. Zbigniewa Orlikowskiego z mamą i rodz. Jaszczaków – greg. 
+ Sławomir Maliński, int. rodz. Gostyńskich – greg. 
+ Jerzy Wróblewski, int. Barbary i Jana Kostrzewa z rodz. – greg. 
Czwartek 
1 VIII 

g. 17.00 + Alfons Białas (imieninowa), int. żony i dzieci 
g. 18.00 + Marianna Banaszak, int. rodz. Antosików 

+ Dariusz Gąbka, int. Doroty i Kazimierza Wiśniewskich – greg. 
+ ks. Mirosław Skoczylas, int. rodz. Butów i Topolskich – greg. 
+ Sławomir Maliński, int. mieszkańców ul. Felicjanowskiej – greg. 
+ Jerzy Wróblewski, int. Wróblewskich i Cieślaków – greg. 
+ Krzysztof Nowinowski, int. koleżanek Justyny i Nikoli – Msza św. greg., ks. Artur Kosierb 
Piątek 
2 VIII 

g. 17.00 1) + ks. Mirosław Skoczylas, int. siostry Teresy z mężem 
2) + Wanda Maciejewska, int. wnuka Piotra z żoną i córkami 

g. 18.00: 1) Nowenna: + Mirosław Pieterczyk, int. Pokrywieckich i Szymańskich + Wacław 



Milewski, int. siostry Cecylii z Piotrem + Jolanta Trocha, int. syna Waldka z Marleną i Nikolą + 
Jerzy Kaczorowski (urodzinowa), int. żony i córki z rodz. + Józef (27 rocz. śm.), Zofia, 
Zdzisław Rychter, int. córki i siostry z rodz. + Stanisława Jakubowska, int. wnuczki Moniki z 
mężem i synami + Tadeusz Dobiecki, int. rodz. Kwietniewskich i Kaszuba + Krzysztof 
Nowinowski, int. rodz. Musiałowskich z Pęcherzewa + Maria Maksymowicz, int. wnuczki 
Marzeny z rodz. + Lucyna Walczak, int. Ireny Jac z Tarnowej + Marianna Grzymska (25 rocz. 
śm.) int, wnuczki Danusi z rodz. + Grzegorz Koral, int. siostrzeńca Damiana z żoną i dziećmi + 
Magdalena Popielarz, int. pracodawcy Matijasa Draka + Bolesław Lewandowski, int. rodz. 
Leszczyńskich + Marian Antczak, int. siostrzenicy Doroty Kordylewskiej z rodz. + Józef 
Szczeciński (13 rocz. śm.), int. żony z rodz. + Władysława, Józef Szczecińscy + Helena, Czesław 
Kotońscy + Elżbieta, Stanisław, Mariusz Mżywa + Zuzanna, Ignacy Pawłowscy, int. córki z 
rodz. + Marianna Chanasińska (imieninowa), int. męża i dzieci + Aurelia Sobiś, int. Jarosława i 
Beaty Fąfara + Tomasz Sobczak, int. chrzestnej Maryli Albert + Henryk Gradecki, int. rodz. 
Grzelaków + Bożena Łukasiewicz, int. Ireny i Aliny z Miałów + Marianna Napierała, int. 
Kałużnych i Bąków + Jerzy Medycki, int. Anny Naruszewicz z rodz. + Kazimierz Augustyniak, 
int. zięcia Piotra 
W int. Panu Bogu wiadomej; W int. Panu Bogu wiadomej; W int. Panu Bogu wiadomej. 
+ Dariusz Gąbka, int. sąsiadów Dębowskich – greg. 
+ ks. Mirosław Skoczylas, int. Anny Glapińskiej z synem – greg. 
+ Sławomir Maliński, int. Donaty Brzóski – greg. 
+ Jerzy Wróblewski, int. Bogdana Walaszczyka z rodz.– greg. 
+ Krzysztof Nowinowski, int. byłych współpracowników z firmy "Żelazny" w Turku – greg. 
Sobota 
3 VIII 

g. 7.30 + Jolanta Trocha, int. rodz. Szczodrowskich 
g. 16.00 Msza św. ślubna 
g. 17.00 Msza św. ślubna 
g. 18.00 O wszelkie potrzebne łaski dla Jakuba w dniu urodzin, int. 

chrzestnej z rodz. 
+ ks. Mirosław Skoczylas, int. Lucyny Zioła i Ani z rodz. – greg. 
+ Sławomir Maliński, int. Władysława Misiaka – greg. 
+ Jerzy Wróblewski, int. chrześniaka Krzyśka z żoną i córkami – greg. 
+ Krzysztof Nowinowski, int. rodz. Krzymieniewskich, Szulc i Sylwestrzaków – greg. 
Niedziela  
4 VIII 

g. 7.30 + Józef, Lucyna Wojciechowscy, int. syna Piotra z rodz. 
g. 9.00 + Marianna, Tadeusz, Jan Kotarscy, Tadeusz, Zofia, Zygmunt 

Wietrzyk i wszyscy zm. z rodz. Kotarskich, Wietrzyków i Ićków, + 
Urszula Jankowska i Barbara Klisiewicz 

g. 10.30 + Roman Domowicz (2 rocz. śm.), Janina i Franciszek Domowicz, 
int. żony z rodz. 

g. 12.00 Za parafian; + Ks. prał. Mirosław Skoczylas, int. brata Janka z żoną 
g. 17.00 + Stranisław Mizerkiewicz, int. żony i dzieci z rodz. 

+ ks. Mirosław Skoczylas, int. rodz. Kasprzaków – greg. 
+ Sławomir Maliński, int. Zdzisława Darula z żoną – greg. 
+ Jerzy Wróblewski, int. Krystyny Sadyś – greg. 
+ Krzysztof Nowinowski, int. rodz. Filasów – greg. 
Małoszyna, g. 10.00   + Rodzice Raźni i Czekałowie 

 
XVII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU - 28 lipca 2019 r. - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Razem ze wszystkimi uczniami Chrystusa wypowiadamy dzisiaj słowa: „Panie, naucz nas modlić się”. 
Życie duchowe, którego próbujemy się uczyć i nieustanie w sobie rozwijać, nie jest tylko owocem naszych 
starań i wysiłków, ale nade wszystko jest - darem samego Boga. Wierzymy, że przez udział w niedzielnej 
Eucharystii Pan umacnia nas i odnawia w sercu każdego pragnienie modlitwy. 
2. Serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na tacę na cele inwestycyjno- remontowe naszej parafii. Jak 
zapowiadaliśmy trwa remont pomieszczeń w wikariatce. 



3. Trwa okres letniego wypoczynku. Msze Święte i Biuro parafialne według wakacyjnego porządku. Pilne 
sprawy, w każdej porze. Wszystkim odpoczywającym na wakacjach i urlopach oraz naszym gościom 
życzymy pięknych chwil w gronie rodziny i przyjaciół.  
4. W najbliższych dniach przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Tradycyjne nabożeństwa  
o stałej porze:  

• Msza Święta dziękczynna za dar Eucharystii i kapłaństwa  w czwartek o godz. 17.00. 
• Msza Święta wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy w piątek  
o godz. 17. Spowiedź św. od godz. 16.30. 
• Sobotnia Msza Święta ku czci Niepokalanego Serca Maryi o godz. 7.30. 

5. Tradycyjne odwiedziny chorych z posługą duszpasterską w pierwszą sobotę września. W nagłych 
przypadkach prosimy o kontakt z biurem parafialny 
6. W miesiącu sierpniu Kościół w Polsce zachęca wiernych do powstrzymania się od napojów alkoholowych. 
Nasza abstynencja ma być przeżywana w duchu ofiary, dla kształtowania właściwych postaw młodego 
pokolenia, a także jako wyraz wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem alkoholowym. Serdecznie 
zapraszamy do podjęcia tego wyrzeczenia  i modlitwy w tej intencji. 
7.  30 lipca, ok. godz. 18.30, do naszej parafii przybędzie piesza pielgrzymka ze Strzelna udająca się na Jasną 
Górę. Bardzo serdecznie prosimy o przyjęcie pielgrzymów na nocleg. Niech ten piękny gest chrześcijańskiej 
gościnności, włączy nas w trud pielgrzymowania. Zapisy w zakrystii i kancelarii. 
8. Dziękujemy za piękne przygotowanie świątyni - mieszkańcom ulicy Orlej oraz złożoną ofiarę na potrzeby 
Kościoła. O posprzątanie kościoła na najbliższą niedzielę uprzejmie prosimy parafian z ulicy Lecha –  
w sobotę, na godz. 9.00. 
9. Serdecznie dziękujemy za indywidualne ofiary na prace remontowe parafii: ofiary anonimowe:  
z Władysławowa 100 i 200 zł oraz z  ul. Zygmuntowskiej – 100 zł. Bóg zapłać. 
10. Zachęcamy do lektury tygodnika „Idziemy”. 
11. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności Antoninę Gębczyńską.  Wieczny odpoczynek… 
 
Zwycięska Pani Jasnogórska! 
Przyrzekamy stoczyć pod Twoim sztandarem  
najświętszy i najcięższy bój z naszymi wadami narodowymi.  
Przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności,  
marnotrawstwu, pijaństwu, rozwiązłości.  
                                                       Jasnogórskie Śluby Narodu Polskiego  26.08.1956 r. 

Albo Polska będzie trzeźwa, albo jej wcale nie będzie!  
                                                                Bł. Bronisław Markiewicz 
 
Troska o wychowanie dzieci i młodzieży w wolności.  
Nie zmniejszymy w radykalny sposób braku trzeźwości w naszym społeczeństwie, jeżeli nie zadbamy o to, by 
młode pokolenie miało trzeźwy start w dorosłe życie. Rozmiary zagrożeń w tej dziedzinie przyjęły już rozmiary 
epidemii i klęski społecznej. Badania potwierdzają, że około 90% piętnastolatków ma już za sobą inicjację 
alkoholową. Co trzeci piętnastoletni chłopak i co czwarta piętnastoletnia dziewczyna przyznaje w anonimowych 
ankietach: do upicia się przynajmniej raz w ciągu ostatniego miesiąca. 
 
Św. Jan Paweł II podjął temat trzeźwości m.in. podczas III pielgrzymki do Polski w 1987 r. To wówczas padły 
słowa surowego napomnienia: „nie niszcz siebie! Wszyscy znamy ten nałóg, który tak wiele nam zaszkodził  
w przeszłości, a który dzisiaj zdaje się znowu potęgować. Mówię więc do każdego i do każdej: nie niszcz siebie! 
Nie wolno ci niszczyć siebie, bo nie żyjesz tylko dla siebie. Kiedy więc degradujesz siebie przez nałóg, to 
równocześnie niszczysz drugich. Szkodzisz twojej rodzinie, twoim dzieciom. Osłabiasz społeczeństwo, które liczy 
na twoją trzeźwość, zwłaszcza przy pracy." 
Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym 
ul. Klasztorna 4, 62 - 563 Licheń Stary; tel. 63 2708132; 63 2708167; 
e-mail: pomoclichen@home.pl http://www.pomoclichen.home.pl 
Dostępne formy pomocy 
Miejsce pierwszego kontaktu - „punkt konsultacyjny" - dla osób z problemem alkoholowym powinno istnieć  
w każdej gminie: 
- przy poradni ogólnej (jeśli nie ma poradni odwykowej) 
- przy urzędzie gminnym: Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych lub Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej 
 

Zakład Pogrzebowy Całodobowy Tuliszków Radosław Kosmowski, tel. 605200604 


