
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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: 
7.00 i 18.00 
 

Nr 016 
13.10.2019 
XXVIII 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 
8.00 – 9.00 i 17.00 – 18.00 

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

Przywołajmy jeszcze raz scenę z 
dziesięcioma trędowatymi błagającymi Jezusa 
o uzdrowienie. Na modlitwie zobacz sytuacje, 
kiedy byłeś zraniony cierpieniem i 
odrzuceniem przez innych. 
• Czy w takich sytuacjach potrafiłem 
przylgnąć do Jezusa? 
Trędowaci z ufnością zbliżają się do Jezusa. 
Ich prośba nie została spełniona natychmiast, 
ale są ulegli w poleceniach Mistrza.  
• Czy  w swoim doświadczeniu i cierpieniu 
potrafię zaufać Jezusowi? 
• Czy mówię szczerze Jezusowi o bólu, 
cierpieniu? 
 

Trędowaci, oczyszczeni z choroby są 
szczęśliwi. Zapomnieli o wdzięczności. Tylko 
jeden oddał chwałę Bogu. 
• Czy potrafię być wdzięczny Bogu za 
wszystkie Jego dary? 
• Czy czuje się obdarowany przez Boga, który 
pragnie mojego szczęścia? 
Postaraj się wrócić razem z Jezusem wrócę do 
najpiękniejszych sytuacji życia. Wdzięczność 
wobec Boga, rozszerza nasze serca. Powtarzaj 
często słowa Jezusa: „Wstań, idź, twoja wiara 
Cię ocaliła”. 
 

 

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 13 – 20 października 2019 
Niedziela 
13 X 

g. 7.30 + Edward Czaja – imieninowa, Marianna Czaja, int. dzieci z rodz. 
g. 9.00 + Edward Jesiołowski (imieninowa), int. dzieci 
g. 10.30 + Halina Maciejewska, int. syna Bogumiła z żoną i synami i od 

córki Kamili z mężem i dziećmi 
g. 12.00 Za parafian 

+ Ks. Mirosław Skoczylas, int. Aldony i Ewy z Rodzicami 
g. 17.00 + Sabina Zioła (imieninowa) i Mieczysław Zioła, int. wnuków z 

rodzinami 
+ Tomasz Sobczak, int. rodz. Borkowskich – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Łucja Kilańska, int. kuzynki Krychowej z rodz. – greg., ks. Andrzej Michałowski 
+ Marek Połatyński, int. chrześniaka Zbigniewa z rodz.– greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Tadeusz Lewandowski, int. Radnych Gminy Władysławów – greg., ks. Piotr Ochotny 
Małoszyna, g. 10.00 + Czesława, Kazimierz Janeczek, int. córki z rodz. 
Poniedziałek 
14 X 

g. 7.00 + Józef Drzewiecki, int. zięcia Zbigniewa z córką Sandrą 
g. 18.00 1) + Janina, Józef, Franciszka Doradowie, int. siostry 

2) Dziękczynna w 30 rocz. ślubu Małgorzaty i Zbigniewa Antas, 
int. dzieci z rodz. 

+ Tomasz Sobczak, int. Jadwigi i Stanisława Woźniaków – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Łucja Kilańska, int. teściów Szkudlarków – greg., ks. Andrzej Michałowski 
+ Marek Połatyński, int. kuzynki Bożeny Miling z rodz.– greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Tadeusz Lewandowski, int. Sobisiów z Małoszyny – greg., ks. Piotr Ochotny 
Wtorek 
15 X 

g. 7.00 + Wanda Drzewiecka, int. sąsiadów Trochów 
g. 18.00 1) + Stanisław Chrzępiec (15 rocz. śm.), int.żony z córką i wnuczką 

2) + Marian Antczak, int. rodz. Kubiaków 
+ Tomasz Sobczak, int. rodz. Jóźwików i Augustyniaków – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Łucja Kilańska, int. Teściowej Ewy Malesza z rodz. i Arlety Woźniak z rodz. – greg., ks. Andrzej 
Michałowski 
+ Marek Połatyński, int. Zbyszka Połatyńskiego – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Tadeusz Lewandowski, int. Agnieszki Stolarek z rodz. – greg., ks. Piotr Ochotny 
Środa 
16 X 

g. 7.00 + Leszek Krych (14 rocz. śm.), int. żony z rodz. 
g. 18.00 1) W int. Jadwigi Drzewieckiej 

2) + Edward Chojnacki, int. kuzynki Barbary Pawlak z rodz. 
+ Tomasz Sobczak, int. kuzyna Wojtka z rodz. – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Łucja Kilańska, int. Teściów Woźniaków – greg., ks. Andrzej Michałowski 
+ Marek Połatyński, int. Górskich i Deszczów z Krzymowa – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Tadeusz Lewandowski, int. Piotra i Małgorzaty Janiak z dziećmi – greg., ks. Piotr Ochotny 
Czwartek 
17 X 

g. 7.00 + Elżbieta Kolasińska (int. urodzinowa), int. męża i dzieci 
g. 18.00 1) + Stanisław Kasprzak (19 rocz. śm.), + Joanna, Ignacy Kasprzak, 

int. żony i dzieci 
2) W int. rodziców Kingi i Przemysława, int. cioci Ani z rodz. i 
pradziadkiem Kaziem 

+ Tomasz Sobczak, int. kuzynki Anny Szambelańczyk z rodz. – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Łucja Kilańska, int. Teściowej Mikołajczak z rodz. – greg., ks. Andrzej Michałowski 
+ Marek Połatyński, int. sąsiadów Hilczerów i Jadwigi Adamiak – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Tadeusz Lewandowski, int. Izy i Tomka Kamińskich z dziećmi – greg., ks. Piotr Ochotny 
Piątek  18 X g. 7.00 + Salomea Grzelak, int. wnuka Marcina z rodz. 
g. 18.00: 1) Nowenna: + Tadeusz Szmagaj i zmarli z rodz. Sosnowskich i Szmagaj, int. żony z 
dziećmi + Alfred Wojdak, int. Urszuli i Jana Szewczyńskich z rodz. + Zdzisław Ziółkowski, int. syna 
Dariusza z żoną i córkami + Jerzy Koralewski, int. Patrycji Łopaty z mężem i dziećmi  + Grzegorz 
Ziółkowski, int. pracowników Szkoły Podst. w Natalii + Adrian Rajczyk, int. Mirosławy i Stanisława 



Świerków z rodz. + Krzysztof Nowinowski, int. kolegów i przyjaciół z Wyzwolenia i P.O.W. + Danuta 
Pawłowska, int. rodz. Filipiaków i Bednarkiewiczów + Wacław Milewski, int. kuzyna Irka z żoną i 
dziećmi + Bolesław Lewandowski, int. Janiny Spławskiej z rodz. + Jerzy Derucki, int. Jaśkiewiczów z 
Ewinowa + Bolesława Grzywna, int. Barbary i Kazimierza Zioła z córkami + Henryk Gradecki, int. 
rodz. Rutkowskich + Czesław Jesiołowski, int. Ireny Jesiołowskiej i rodz. Musiałów + Renata 
Urbańczyk, int. kuzynki Lidii Wieczorek z rodz. + Stanisława Dominikowska, int. wnuczki Izy z 
mężem i synami + Krystyna Gajzler, int. Mirosława Kasprzak z rodz. + ks. Mirosław Skoczylas, int. 
Małgorzaty i Krzysztofa Chojeckich z córką + Zm. Członkinie Żywego Różańca z Russocic i o błog. 
Boże dla całej wsi + Tomasz Sobczak, int. mieszkańców Żdżarek i sąsiadów z Russocic + Weronika 
Olejniczak (40 rocz. śm.), int. córki z rodz. + Lech Wesołowski (4 rocz. śm.), int. żony i dzieci + 
Magdalena Popielarz, int. rodz. Kwiatkowskich z Felicjanowa 
O zdrowie i Boże błog. dla Krzysztofa Ryczyńskiego z ok. 60. rocz. urodzin, int. Wioletty z rodz. 
Dziękczynna za otrzymane łaski  
O Boże błog. i potrzebne łaski dla Wiktora z ok. 18 tych urodzin, int. rodziców i brata 
2) + Grzegorz Matusiak, int. siostry Barbary z rodz. 
+ Tomasz Sobczak, int. kuzyna Emila z rodz. – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Łucja Kilańska, int. Teściowej Heleny Mżywa – greg., ks. Andrzej Michałowski 
+ Marek Połatyński, int. Jadwigi Kaczmarskiej z rodz. – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Tadeusz Lewandowski, int. rodz. Lewandowskich z Chełmska – greg., ks. Piotr Ochotny 
Sobota 
19 X 

g. 7.00 O Boże błog. dla Teresy z ok. urodzin 
g. 18.00 1) + Stanisław Drzewiecki (14 rocz. śm.) 

2) + Józef i Marek Musiał, int. Zofii z mężem 
+ Tomasz Sobczak, int. kuzyna Michała z żoną – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Łucja Kilańska, int. chrześniaczki Elżbiety i rodz. Sikorów z Głogowy – greg., ks. A. Michałowski 
+ Marek Połatyński, int. sąsiadów Anny i Zenona Królów– greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Tadeusz Lewandowski, int. rodz. Kamińskich – greg., ks. Piotr Ochotny 
Niedziela  
20 X 

g. 7.30 + Zygmunt Nejman (17 rocz. śm.), + Marianna Nejman, int. córek z 
rodz. 

g. 9.00 + Mieczysław Laskowski (33 rocz. śm.), Monika Laskowska, 
Franciszka, Franciszek Wardyńscy, Stanisława , Józef Laskowscy, 
int. córki Wiesławy z rodz. 

g. 10.30 + Zofia Sylwestrzak (4 rocz. śm.), int. męża i dzieci z rodz. 
g. 12.00 Za Parafian 

+ Henryk Kołodziejczak, int. wnuczki Karoliny z mężem i dziećmi 
oraz wnuczki Mileny z narzeczonym 

g. 17.00 + Jerzy Zając (5 rocz. śm.), int. żony i dzieci z rodz. 
+ Tomasz Sobczak, int. kuzynki Agnieszki z mężem i córkami – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Łucja Kilańska, int. Krzysztofa, wnuka Jakuba, wnuczki Dominiki Spych – greg., ks. A. Michałowski 
+ Marek Połatyński, int. Marka i Wiesława Kałużnych z rodzinami – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Tadeusz Lewandowski, int. rodz. Szymczaków – greg., ks. Piotr Ochotny 
Małoszyna, godz. 10.00 + Henryk Koral (8 rocz. śm.), int. żony i dzieci 

 
XVIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU - 13 X 2019 r. - OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. W całej Polsce obchodzimy dzisiaj XIX Dzień Papieski. Tegoroczne przesłanie brzmi Wstańcie, chodźmy! 
Włączmy się w dzieło stypendialne Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” na rzecz uzdolnionej polskiej 
młodzieży. Bóg zapłać za wszelkie ofiary złożone naszym wolontariuszom.  
2. W dniu wyborów przypominamy stanowisko Episkopatu Polski mówiące m.in., że: „z moralnego punktu 
widzenia miłość Ojczyzny i odpowiedzialność za dobro wspólnotowe, wymagają od wszystkich korzystania  
z prawa wyborczego”. Módlmy się w intencji naszej Ojczyzny. 
3. W poniedziałek obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. Nauczycieli oraz wszystkich pracowników 
oświaty zapraszamy w tym dniu do wspólnej modlitwy różańcowej i wieczornej Eucharystii. 
4. Zachęcajmy się wzajemnie do udziału w nabożeństwach różańcowych codziennie o godz. 17.30,  



a w niedzielę o godz. 16.30. Przypominamy wiernym o możliwości uzyskania odpustu za pobożne 
odmówienie różańca św. pod zwykłymi warunkami.  
5. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Tydzień Misyjny, który w tym roku będzie miał szczególny wymiar  
z racji trwającego nadzwyczajnego miesiąca misyjnego. Niedzielna taca za tydzień na dzieła misyjne 
Kościoła.  
6. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci naszej parafii wraz z rodzicami na „Bal wszystkich 
świętych”, który odbędzie się 31 października o godz. 18.00 w Domu Parafialnym. Uczestnicy balu proszeni 
są o przebranie się za wybranego przez siebie świętego, świętą lub świętego anioła. Zapewniamy dobrą 
zabawę i konkursy z nagrodami. 
7. Dziękujemy za piękne przygotowanie świątyni - mieszkańcom Felicjanowa oraz złożoną ofiarę na potrzeby 
Kościoła.  

O posprzątanie kościoła na najbliższą niedzielę, uprzejmie prosimy parafian, mieszkańców 
Mikołajewa – w sobotę, godz. 9.00. 
8. Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych, a po nim Dzień Zaduszny.  Zatroszczmy się o porządek 
wokół naszych grobów, także o groby od dawna zaniedbane. Śmieci z cmentarza uprzejmie prosimy wkładać 
do kontenerów. Powtarzamy prośbę, aby nie wrzucać do kontenerów ziemi ani betonowych odpadów. 
9. W najbliższą niedzielę (20.10), po wieczornej Mszy św., odbędzie się spotkanie z młodzieżą przystępującą 
do sakramentu bierzmowania. 
10. Zapraszamy do nabycia nowego numeru biuletynu parafialnego. Zachęcamy do nabycia  tygodnika 
„Idziemy”, a w nim m.in. artykuły poświęcone ks. Prymasowi Tysiąclecia kard. Stefanowi Wyszyńskiemu 
oraz św. Janowi Pawłowi II. 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
14 X - św. Małgorzata Maria Alacoque; 15 X – św. Teresa od Jezusa; 16 X – św. Jadwiga Śląska; 17 X – św. 
Ignacy Antiocheński; 18 X – św. Łukasz (I w.), uczeń św. Pawła, autor Ewangelii oraz Dziejów Apostolskich, 
patron lekarzy i malarzy; 19 X – bł. Ks. Jerzy Popiełuszko. 

***** 
Przez wiele lat mieszkańcy Przemysławowa udawali się do pobliskiego Międzylesia na Nabożeństwa 

Majowe. Na jednym z takich sąsiedzkich spotkań zrodził się pomysł, aby i Przemysławów miał „swój” Krzyż. 
Szybko ta myśl, została zamieniona w czyn.  Przystąpiono do prac związanych z budową. Pierwszy Krzyż był 
drewniany, a budulcem było drzewo akacjowe przekazane przez Jana Dębowskiego i Ewę Kawalec. 
Wykonaniem krzyża zajęli się: Wacław Dyba i śp. Jan Dyba wraz z Janem Przyszło. Na lokalizację wybrano 
miejsce na ziemi Jana i Krystyny Przyszło. Od 1 maja 1994 roku mieszkańcy Przemysławowa mogli wspólnie 
modlić się i śpiewać pieśni religijne w tym miejscu. Błogosławieństwa nowo wybudowanego krzyża dokonał 
ówczesny proboszcz śp. ks. kan. Zygmunt Zelczak.  Nabożeństwa przy Krzyżu początkowo prowadziła śp. 
Rozalia Misiak, a kontynuuje je do dziś Krystyna Przyszło. To dzięki tym wspaniałym kobietom nabożeństwo 
przebiega niezmiennie od kilkudziesięciu lat, najpierw pieśń: „Zawitaj Ukrzyżowany”, „O Maryjo witam 
Cię”,  następnie  - Litania Loretańska i dziesiątek Różańca  w określonej intencji.  Kolejne pieśni to: „Zapada 
Zmrok”, „Wszystkie Nasze dzienne sprawy”, Anioł Pański i Apel Jasnogórski, „Barka”, „Chwalcie Łąki 
Umajone”. 

I tak, w 25 rocznicę, wśród najbliższych sąsiadów drewnianego krzyża, pojawia się idea – wewnętrzna 
potrzeba, aby nadszarpnięty czasem krzyż, wymienić na nowy, tym razem metalowy, który będzie służył 
następnym pokoleniom mieszkańców Przemysławowa. Dzięki dobroci serca, ofiarności i hojności 
mieszkańców wsi powstał nowy, piękny Krzyż. Wykonali go: Wojciech Altman i Jan Przyszło, a w zbiórkę 
pieniędzy zaangażowali się mieszkańcy wsi: Norbert Kaczmarek i  Magdalena Frątczak-Zając. Dzięki 
zaangażowaniu Aleksandry Altman powstały także śpiewniki, które zawierają modlitwy i pieśni na 
Nabożeństwa Majowe. 

W dniu 1 maja 2019r.poświęcenia dokonał ks. wikariusz Adam Grabowski, a 29 maja 2019r. z okazji Dni 
Krzyżowych o dobre urodzaje w Nabożeństwie uczestniczył ks. proboszcz Sławomir Świerad Pettke. 

Edyta i Artur Przyszło 
 

Zakład Pogrzebowy Całodobowy:  Tuliszków, Radosław Kosmowski, tel. 605200604 


