
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 
Małoszyna: 10.00 
Dni powszednie: 
17.00 i 18.00 (okres letni) 
 

Nr 008 
18.08.2019 
XX 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 12, 49-53 
„Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, 
ażeby już zapłonął” (w.49). Jezus otwiera przed nami 
swoje serce i zwierza się ze swoich pragnień. Jego 
najważniejszym pragnieniem jest wypełnienie 
powołania, dlatego odczuwa tak silne zniecierpliwienie,  
a nawet udrękę. 
• Czy jest we mnie głębokie i rozumne pragnienie 
wypełnienia mojego życiowego powołania? Czy 
rozmawiam o tym szczerze z Jezusem? Czy proszę Go, 
aby przeniknął mnie Jego żarliwą miłością? 
„Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, 
lecz rozłam”(w.51).  W Biblii ogień zawsze symbolizuje 
– sąd. Dla wielu Ewangelia Jezusa i nadejście Jego 
Królestwa, stanie się czasem sądu, nieuniknionego 
podziału. Każdy człowiek musi dokonać wyboru. Miłość 
Jezusa nie znosi żadnej konkurencji, przewyższa 

wszystkie inne wartości życia. 
• Przypomnij sobie sytuacje z codziennego życia, w których 
miałem opowiedzieć się po stronie Jezusa i Ewangelii? Jak 
się zachowałem? Które wymagania Jezusa najbardziej 
niepokoją i dzielą moje serce? 
             Nasz Pan przypomina mi, że nie ma „trzeciej drogi”. 
Albo opowiem się za Jezusem, albo wybiorę drogę 
kompromisów, dezercji i przeciętności. Miłość Jezusa nie 
przeciwstawia się miłości małżeńskiej czy rodzicielskiej 
(w.52-53). Nie jest przeciw relacjom przyjaźni. Ale nie da 
się budować życia rodzinnego i zdrowych relacji między 
ludźmi na niewierności Bogu. 
• Poproszę Jezusa, aby pomógł mi demaskować w sobie 
zagrożenia letniości, kompromisów i zdrady. Zawierzę na 
nowo moje powołanie i poproszę, aby rozpalił je na nowo 
ogniem Swojej żarliwości. 

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 18 – 25 sierpnia 2019 
Niedziela 
18 VIII 

g. 7.30 + Zbigniew Krych, int. mamy z rodz. 
g. 9.00 + Marianna Czaja 
g. 10.30 1) + Irena, Józef Kempińscy, int. dzieci z rodzinami 

2) + Lucjan Poszwa, int rodziny Uciechowskich z Gostyczyny - 
greg. ks. M. Filas 

g. 12.00 Za parafian 
W 30 rocz. ślubu Krystyny i Henryka Kempińskich 

g. 17.00 + Zmarli z Koła Różańcowego ze Skarbek, int. członkiń 
+ Marianna Ressel, int. rodziny Wieczorków i Szudzików (ks. Andrzej Michałowski) 
+ Jerzy Wróblewski, int. Ani Rosiak z rodz. i Grzegorza Zawadzkiego z rodz. – greg., ks. Janusz 
Wróblewski 
+ Krzysztof Nowinowski, int. sąsiadów Kałużnych – greg., ks. Artur Kosierb 
+ Henryk Gradecki, int. Darka Bednarka z rodz. – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Jan Spławski, int. Ewy Karbowej z rodz. – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
Poniedziałek 
19 VIII 

g. 17.00 + Wanda Drzewiecka, int. chrześniaka Stanisława Wojdak 
g. 18.00 1) + Paweł Chrzuszcz (urodzinowa), int. rodziców i brata Darka 

z żoną i córką 
2) + Marianna Ressel, int. Sulejów i Małolepszych 

+ Jerzy Wróblewski, int. chrześniaka Kazia z rodz. – greg., ks. Janusz Wróblewski 
+ Krzysztof Nowinowski, int. sąsiadów Deruckich i Rembasów – greg., ks. A. Kosierb 
+ Lucjan Poszwa, int. Eli i Jacka Bagińskich – greg., ks. Marcin Filas 
+ Henryk Gradecki, int. Danuty Bakalarskiej z rodz. – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Jan Spławski, int. Urszuli Przybył z rodz. – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
Wtorek 
20 VIII 

g. 17.00 1) + Natalia Lebiedzińska, int. Moniki i Adama Bujałów z dziećmi 
2) + Lucjan Kasprzak, int. chrześniaczki  Małgorzaty Misiek z rodz. 

g. 18.00 1) W intencji Panu Bogu wiadomej 
2) + Marianna Ressel, int. rodz. Zabłockich i Agnieszki Wszędybył 

+ Jerzy Wróblewski, int. rodz. Bukowieckich – greg., ks. Janusz Wróblewski 
+ Krzysztof Nowinowski, int. sąsiadów Krolli – greg., ks. Artur Kosierb 
+ Lucjan Poszwa, int. Alicji Gutaj – greg., ks. Marcin Filas 
+ Henryk Gradecki, int. chrześniaczki Wandy z mężem – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Jan Spławski, int. Eli Królikowskiej z synem – greg., ks. T. Kaczmarek 
Środa 
21 VIII 

g. 17.00 1) + Henryk Krul, int. syna Sławomira z żoną 
2) + Lucjan Kasprzak, int. chrześniaka Witka z rodz. 

g. 18.00 1) + Adrian Rajczyk (1 rocz. śm.), int. rodziców i siostry z rodz. 
2) + Marianna Ressel, int. Heleny Ressel z Izabelina z rodz. 

+ Jerzy Wróblewski, int. rodz. Robaków – greg., ks. Janusz Wróblewski 
+ Krzysztof Nowinowski, int. sąsiadów Przyborowskich z rodz. – gr., ks. A. Kosierb 
+ Lucjan Poszwa, int. chrześniaka Dariusza z rodz. – greg., ks. Marcin Filas 
+ Henryk Gradecki, int. druhów OSP Polichno – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Jan Spławski, int. Basi Kostrzewy z rodz.– greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
Czwartek 
22 VIII 

g. 17.00 1) + Edward Chojnacki, int. kuzynki Haliny Rychter z rodz. 
2) + Lucjan Kasprzak, int. chrześniaczki Teresy Marzal 

g. 18.00 1) + Leokadia, Michał Różyccy, int. syna z rodz. 
2) + Marianna Ressel, int. Mateusza Bagińskiego z rodz. 

+ Jerzy Wróblewski, int. bratanka Piotra z żoną, dziećmi i wnukami – greg., ks. Janusz Wróblewski 
+ Krzysztof Nowinowski, int. sąsiadów Szymczaków i Piekarskich– greg., ks. Artur Kosierb 
+ Lucjan Poszwa, int. rodz. Sulejów – greg., ks. Marcin Filas 
+ Henryk Gradecki, int. rodz. Kąciaków – greg., ks. Mateusz Szurgot 



+ Jan Spławski, int. Rozalii Pękacz i rodz. Zubek– greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
Piątek   
23 VIII 

g. 17.00 1) + Jerzy Wróblewski, int. córki Marzeny z mężem Arturem; 2) 
+ Elżbieta Czupryńska, int.  chrześniaczki Niny Gaj z mężem i córką 

g. 18.00: 1) Nowenna: + Mirosław Pieterczyk, int. rodz. Płoszków i Choinków + Jolanta 
Trocha, int. syna Radka z Kasią + Tadeusz Dobiecki, int. sąsiadów z bloków + Lucyna Walczak, 
int. kuzynki Wiesławy Drążkowskiej + Grzegorz Koral, int. kuzynki Magdy Włodarczyk z rodz. + 
Magdalena Popielarz, int. pracodawcy Matijasa Draka + Marian Antczak, int. siostrzeńca Pawła 
Stróżyńskiego z rodz. + Marianna Napierała, int. chrześniaczki z rodz. + Regina Szymańska, int. 
rodz. Siwczyńskich + Marianna Szymaniak, int. Marzeny i Piotra Knebel z rodz. + Jadwiga 
Brzychcy, int. cioci Ireny Kałużnej z rodz. + Waldemar Gradecki (4 rocz. śm.), int. rodziców + 
Danuta Rykowska i Zygmunt Janiak, int. kuzynki Wiesi i Kuzyna Stanisława Brzezińskich z 
dziećmi + Tomasz Sobczak, int. Czesława Wysockiego + Anna Górska, int. koleżanek i kolegów 
ze Szk. Podst. z wychowawczynią + Wacław Milewski, int. sąsiadów z Rynku 31 z 
Władysławowa + Marianna Popielarz, int. Maryli i Ewy Gradeckich + Dariusz Gąbka, int. Marii 
Owczarek z rodz. + Wanda Maciejewska, int. Małgorzaty Kopczyk z rodz. + Leon 
Kaczmarczyk, int. Danuty i Czesława Zaczkiewicz + Lech Wesołowski + Tadeusz Dobiecki, int. 
rodz. Wojdak i Brzezińskich + Jan Dobiecki, int. matki i brata z rodz. + Teofil Szymczak, int. 
Wioletty i Waldemara Jasnowskich + Tadeusz (34 rocz. śm.), Józefa, Krzysztof Stolarek i 
Jadwiga, Czesław, Adrian Bilkowscy, int. rodziny + Jerzy Derucki, int. sąsiadów Bartosików + 
Stanisław Kaczmarek (II rocz. śm.), int. rodz. Łukaszewskich i Grzelaków 
Dziękczynno – błagalna o Boże łaski dla Teresy i Mieczysława w 40 rocz. ślubu 

2) + Marianna Ressel, int. rodz. Gąbków, Strzeleckich, Szczecińskich i Szkudlarków 
+ Jerzy Wróblewski, int. rodz. Jabłońskich – greg., ks. Janusz Wróblewski 
+ Krzysztof Nowinowski, int. sąsiadów Pietrzaków z Russocic – greg., ks. Artur Kosierb 
+ Lucjan Poszwa, int. szwagra Irka z rodz. – greg., ks. Marcin Filas 
+ Henryk Gradecki, int. Michała Szustakowskiego – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Jan Spławski, int. teściowej Kunegundy – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
Sobota 
24 VIII 

g. 15.00 Msza św. dziękczynna za plony - Dożynki – Skarbki 
g. 17.00 Msza św. ślubna 
g. 18.00 1) + Mirosław Mikołajczyk (4 rocz. śm.), int. mamy, + Józef 

Mikołajczyk, int. żony 
2) + Marianna Ressel, int. rodz. Michałowskich 

+ Jerzy Wróblewski, int. rodz. rodz. Sobczaków z Władysławowa– greg., ks. Janusz Wróblewski 
+ Krzysztof Nowinowski, int. sąsiadów Wojdyńskich  – greg., ks. Artur Kosierb 
+ Lucjan Poszwa, int. sąsiadów Żmijewskich i Jacolików – greg., ks. Marcin Filas 
+ Henryk Gradecki, int. Andrzeja Majda z rodz.  – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Jan Spławski, int. Andrzeja Stolarka z dziećmi – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
Niedziela  
25 VIII 

g. 7.30 + Leonarda, Tadeusz Kacprzak, Kazimierz Kacprzak, int. córki 
Teresy i siostry 

g. 9.00 + Wanda Maciaszek, + Alicja, Józef Grabarczyk, int. syna 
Stanisława z rodz. 

g. 10.30 1) + Franciszek (1 rocz. śm.) i Helena Matusiak, int. synów z 
rodzinami 
2) + Marianna Ressel, int. Wiesławy i Krzysztofa Kluchów z 
dziećmi 

g. 12.00 Za parafian; Za mieszkańców ul. Mieszka – o Boże 
błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski 
+ Bolesław Zioła (16 rocz.  śm.), int. córki Barbary 

g. 17.00 + Joanna Angulska (imieninowa), Józef Angulski, int. prawnuków z 
rodzinami 

+ Jerzy Wróblewski, int. Heleny Przybył ze Skarbek z rodz.– greg., ks. J. Wróblewski 
+ Krzysztof Nowinowski, int. sąsiadów Szkudlarków – greg., ks. Artur Kosierb 



+ Lucjan Poszwa, int. rodz. Urzędowskich – greg., ks. Marcin Filas 
+ Henryk Gradecki, int. Iwony Rusin z rodz. – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Jan Spławski, int. współpracowników córki Jolanty z firmy Sigma – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 

 
XX NIEDZIELA W CIĄGU ROKU        –       18 sierpnia 2019 r.      –    OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 
1. Przesłanie liturgii Słowa uświadamia nam, że wierność Bogu może często stać w opozycji do świata. Uczeń 
Jezusa budzi sprzeciw. Milczenie i tolerowanie zła – „to cnota ludzi bez przekonań” (G.K. Chesterton). Tolerancja  
w sprawach łamania zasad wiary i moralności „jest jednym ze źródeł plagi społecznej naszych czasów – jaką jest 
bezkarność”. Prośmy Jezusa o miłość wymagającą, roztropną budowaną na prawdzie, dobru i Bożym prawie.  
2. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich parafian na tegoroczne święto plonów w sobotę 24 sierpnia 2019 r. do 
Skarbek, plac przed remizą OSP.  Dożynki Gminno-Parafialne rozpoczną się Uroczystą Eucharystią o godzinie 
15.00 pod przewodnictwem ks. kan. Jacka Budy, proboszcza i kustosza Sanktuarium Przemienienia Pańskiego  
w Galewie. Szczegółowe informacje na plakatach i zaproszeniach. We wspólnej modlitwie wypowiedzmy nasze 
dziękczynienie za dary nieba i owoc ludzkiej pracy, a także prośbę o szacunek dla żywności na polskiej ziemi.  
3. Prosimy o odebranie najnowszego numeru Biuletynu Parafialnego. Zachęcamy także do lektury tygodnika 
„Idziemy”. W nim polecamy szczególnie, zaproszenie naszego ks. Biskupa do poparcia ogólnopolskiej inicjatywy: 
„Polska pod krzyżem”. Zachęcamy także do zakupu kalendarzy ściennych na rok 2020 wydawnictwa WDR. 
4. Dziękujemy za piękne posprzątanie świątyni - mieszkańcom Tarnowskiego Młyna, od strony Wyszyny do  
p. Jarosława Maleszy oraz złożoną ofiarę na potrzeby Kościoła. O przygotowanie kościoła na najbliższą niedzielę 
uprzejmie prosimy parafian, mieszkańców  Tarnowskiego Młyna, pozostała część – w sobotę, na godz. 9.00. 
5. Na ostatnie tygodnie wakacji, parafianom i miłym gościom życzymy udanego błogosławionego wypoczynku. 
6. Dziękujemy za ofiary złożone na prace remontowe parafii: ofiara anonimowa z ul. Lecha 100 zł, od p. Macieja 
Świtalskiego 400 zł. 
7. W przyszłą niedzielę ofiary na tacę przeznaczone będą na cele inwestycyjno - remontowe. Składamy serdeczne 
Bóg zapłać. 
8. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności Jerzy Derucki.  Wieczny odpoczynek… 
 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
 20 VIII – św. Bernard (1090-1159), Francuz, cysters, opat i piewca chwały Maryi. 
 21 VIII – św. Pius X (1835-1914), papież, realizator hasła: odnowić wszystko w Chrystusie. 
 22 VIII – Najświętsza Maryja Panna, Królowa nieba i ziemi. 
 24 VIII – św. Bartłomiej (I w.), Apostoł Jezusa w Indiach i Armenii, męczennik. 

****** 
 Miesiąc sierpień przynosi daty i święta szczególnie związane z naszą ojczyzną: Powstanie Warszawskie 
1944; „cud nad Wisłą” 1920; powstanie Solidarności 1980 r. Przez Polskę – promieniście ciągną piesze pielgrzymki 
do Sanktuariów Maryjnych, w tym te liczebnie największe na Jasna Górę, na Wniebowzięcie NMP 15 sierpnia  
i odpust Matki Bożej Częstochowskiej 26 sierpnia. 
Czym jest współczesny patriotyzm? 
 Ojczyzna – pojęcie związane z ojcem, ojcostwem i ojcowizną, rodzeństwem. IV przykazanie Dekalogu: 
„czcij ojca i matkę” mówi nam o roli rodziców jako nauczycieli, stróżów tradycji i dziedzictwa moralnego oraz 
duchowego. Przykazanie IV - zwraca uwagę na więź międzypokoleniową, nie można obejść się bez poprzednich 
generacji. Nosimy dziedzictwo naszych przodków, a w ciągłości pokoleniowej tworzymy przestrzeń życiową 
naszym dzieciom i wnukom. Zarówno słowo ojczyzna, jak i łacińska odmiana: patria – są słowami rodzaju 
żeńskiego. Mówimy więc: „Matka Ojczyzna”. Jednak etymologia wyrazu: ojczyzna – odnosi się do ojca, ojcowizny 
(rodzaj męski). Podobnie źródłosłów słowa: patriotyzm – pochodzi od słowa pater (łac.) – tzn. ojciec.     W słowie 
Ojczyzna: zawiera się pamięć o przeszłych pokoleniach, pozostawioną w spadku ziemię, rzeczy materialne  
i duchowe, zasady moralne i wiara ojców. Zbliżając się do ważnych świąt i rocznic (30-lecie upadku komunizmu  
i 80 rocznica wybuchu II wojny światowej) zapytajmy: na czym polega współczesny patriotyzm? 

• Troska o piękno, bogactwo i czystość języka polskiego. 
• Czy stać nas na pracę społeczną, charytatywną na rzecz innych, dobra wspólnego. 
• Poznawanie i pielęgnowanie historii rodziny, narodu i państwa. 
• Co wnosimy jako Polacy z naszej tradycji, kultury i religii do dzisiejszej Europy? 

 
Zakład Pogrzebowy Całodobowy Tuliszków Radosław Kosmowski, tel. 605200604 


