
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 017 
20.10.2019 
XXIX 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,  
tel. 504 057 540 (wezwanie kapłana do chorego) 
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 

Z orędzia papieża Franciszka na Światowy 
Dzień Misyjny – 20 października 2019 roku 

„Ten misyjny nakaz jest skierowany do 
każdego z nas osobiście: zawsze jestem misją; 
zawsze jesteś misją; każda ochrzczona i każdy 
ochrzczony jest misją. Ten, kto kocha wyrusza 
w drogę, śmiało zostawia swoje sprawy, jest 
pociągnięty i pociąga, daje siebie drugiemu  
i nawiązuje relacje rodzące życie. Nikt nie jest 
bezużyteczny i nieistotny dla Bożej miłości. 
Każdy z nas jest misją w świecie, ponieważ jest 
owocem Bożej miłości”.  
Statystyka misyjna 

Aktualnie na misjach posługuje 1926 
polskich misjonarzy i misjonarek, w tym 306 
księży diecezjalnych, 904 zakonników, 671 
sióstr zakonnych, 45 misjonarzy świeckich.  

Przebywają oni w 96 krajach na wszystkich 
kontynentach. W szeregach polskich misjonarzy 
jest 24 biskupów. W dziedzinie oświaty  
i wychowania Kościół katolicki kierował  
w świecie 73 000 przedszkolami, 97 000 szkołami 
podstawowymi oraz 48 000 szkołami średnimi. 
Natomiast w katolickich szkołach wyższych  
i uniwersytetach studiowało ponad 5,5 mln 
studentów. Ośrodki charytatywne i ośrodki 
pomocy, kierowane przez Kościół, obejmowały: 
5287 szpitali, 16 000 przychodni, 610 
leprozoriów, 16 000 domów dla osób starszych, 
chronicznie chorych i niepełnosprawnych, 9600 
sierocińców, 1758 świetlic dla dzieci, 14 000 
poradni małżeńskich, 3506 centrów edukacji  
i reedukacji społecznej oraz 36 000 innych 
instytucji. 

 

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 20 – 27 października 2019 
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, g. 10.00 + Henryk Koral (8 rocz. śm.), int. żony i dzieci 
Poniedziałek 
21 X 

g. 7.00 + Tytus Dachman w 34 rocz. śm., int. dzieci 
g. 18.00 1) + Krystyna Darul (10 r. śm.) i Stanisław Kubiak, int. córki 

Haliny z rodz. 
2) + Marian Antczak, int. Michała Loch z żoną i dziećmi 

+ Tomasz Sobczak, int. wujka Ignacego Sobczaka z rodz.– greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Łucja Kilańska, int. wnuka Arkadiusza z rodz. – greg., ks. Andrzej Michałowski 
+ Marek Połatyński, int. kuzynki Janiny– greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Tadeusz Lewandowski, int. Stanisława Rosiaka z rodz. z Marulewa – greg., ks. Piotr Ochotny 
Wtorek 
22 X 

g. 7.00 + Wanda Maciejewska, int. wnuka Roberta z żoną i córką 
g. 18.00 1) + Elżbieta Czupryńska, int. bratowej Jadwigi 

2) + Monika Laskowska, int. wnuka Arkadiusza z żoną i córką 
+ Łucja Kilańska, int. wnuczki Pauliny z mężem i synkiem – greg., ks. Andrzej Michałowski 
+ Marek Połatyński, int. chrześniaka Dariusza z rodz. – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Tadeusz Lewandowski, int. Jadwigi i Stanisława Szczecińskich z Tokar – greg., ks. Piotr Ochotny 
Środa 
23 X 

g. 7.00 + Jolanta Trocha, int. kuzynki Doroty, Beaty i Arka Maksymowicz 
z dziećmi 

g. 18.00 1) + Stanisław Grzelak – 2 rocz. śm., int. żony 
2) + Henryk Kołodziejczak, int. kuzynki Zofii z rodz. z Mielca 

+ Łucja Kilańska, int. wnuczki Judyty z mężem i synami – greg., ks. Andrzej Michałowski 
+ Marek Połatyński, int. kolegów i koleżanek z Energa Operator SA – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Tadeusz Lewandowski, int. pracowników z Zakładu Sintur – greg., ks. Piotr Ochotny 
Czwartek 
24 X 

g. 7.00 + Maria Krawczyk – Borysławska, int. Jadwigi Deruckiej z rodz. 
g. 18.00 1) + Tytus (35 rocz. śm.), Zenona Rychter, int. syna 

2) + Danuta Pawłowska, int. siostrzenicy Karoliny z Robertem i 
dziećmi 

+ Łucja Kilańska, int. wnuka Zbyszka z Marceliną – greg., ks. Andrzej Michałowski 
+ Marek Połatyński, int. sąsiadów Chojeckich – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Tadeusz Lewandowski, int. rodz. Drożdżów – greg., ks. Piotr Ochotny 
Piątek  25 X g. 7.00 + Czesław Szewczyk – 37 rocz. śm., int. syna Józefa z rodz. 
g. 18.00: 1) Nowenna: + Tadeusz Szmagaj i zmarli z rodz. Sosnowskich i Szmagaj, int. żony z 
dziećmi + Zdzisław Ziółkowski, int. córki Wioletty z mężem + Zdzisława Miazio, int. chrześniaczki 
Magdaleny z mężem + Adrian Rajczyk, int. Mirosławy i Stanisława Świerków z rodz. + Krzysztof 
Nowinowski, int. rodz. Janiaków z Turku + Danuta Pawłowska, int. rodz. Filipiaków i 
Bednarkiewiczów + Wacław Milewski, int. Józefa Woźniaka z żoną + Grzegorz Andrzejczak, int. 



rodz. Wszędybyłów + Bolesław Lewandowski, int. Małgorzaty i Romana Grzymskich + Jerzy Derucki, 
int. rodz. Jurków z Ewinowa + Czesław Jaszczak, int. Pracowników Szkoły Podstawowej w Natalii + 
Renata Urbańczyk, int. kuzynki Grażyny Szudzik z mężem + Stanisława Dominikowska, int. Kółka 
Różańcowego z Felicjanowa + Krystyna Gajzler, int. kuzyna Henryka i Mirosława z rodzinami + ks. 
Mirosław Skoczylas, int. Małgorzaty i Krzysztofa Chojeckich z córką + Tomasz Sobczak, int. 
mieszkańców Żdżarek i sąsiadów z Russocic + Dyonizy Wachowski, int. żony, + Grzegorz 
Wachowski, int. mamy + Bożena Łukasiewicz, int. Zenona Sitkowskiego z rodz. + Magdalena 
Popielarz, int. rodz. Kwiatkowskich z Felicjanowa + Franciszka Marzal (14 rocz. śm.), int. wnuczek 
Agnieszki, Wioletty i Karoliny z rodzinami + Arleta Górnik (3 rocz. śm.), int. męża z rodz. + Sabina 
Sikorska (imieninowa), int. córek + Ryszard Smoliński, int. Anny Szczecina i Wandy Marciniak z 
rodzinami 
 
2) + Salomea Grzelak, int. wnuka Arkadiusza z rodz. 
+ Łucja Kilańska, int. wnuka Pawła z dziećmi – greg., ks. Andrzej Michałowski 
+ Marek Połatyński, int. sąsiadów Maciaszków – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Tadeusz Lewandowski, int. rodz. Szczodrowskich – greg., ks. Piotr Ochotny 
Sobota 
26 X 

g. 7.00 + Grzegorz Matusiak, int. kuzynki Teresy Szewczyk z rodz. 
g. 18.00 1) + Marianna Banaszak, int. rodz. Pietrzaków 

2) + Tadeusz Krzyżostaniak (9 rocz. śm.), int. żony i synów z rodz. 
+ Łucja Kilańska, int. wnuczki Agnieszki z córkami – greg., ks. A. Michałowski 
+ Marek Połatyński, int. Czesławy Orlikowskiej i rodz. Jaszczaków – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Tadeusz Lewandowski, int. Sołtysów Gminy Władysławów – greg., ks. Piotr Ochotny 
Niedziela  
27 X 

g. 7.30 + Irena, Marian Ziemiańscy 
g. 9.00 + Tadeusz Lewandowski, int. żony Zofii 
g. 10.30 + Łucja, Ambroży Zasada, int. wnuczki Moniki z rodz. 
g. 12.00 Za Parafian 

Dziękczynna za 40 rocz. ślubu Zofii i Zygmunta z rodz. 
g. 17.00 + Włodzimierz Joński, int. Ani i Pawła Jasnowskich 

+ Łucja Kilańska, int. wnuczki Moniki z mężem i dziećmi– greg., ks. A. Michałowski 
+ Marek Połatyński, int. sąsiadów Szmagajów – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Tadeusz Lewandowski, int. cioci Marysi z Izabelina – greg., ks. Piotr Ochotny 
Małoszyna, godz. 10.00 + Rodzice Poszwa, Mieczysław Poszwa, + Rodzice Deseccy, int. dzieci 

 
DWUDZIESTA DZIEWIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                  20 października 2019 r. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy w Kościele Tydzień Misyjny. Wpisuje się on w trwający  
w Kościele nadzwyczajny miesiąc misyjny. Dla całego Kościoła niech będzie to czas, 
zdecydowanego ożywienia naszego zapału dzielenia się wiarą w Chrystusa z innymi. Zapraszamy na 
codzienny różaniec w intencjach misyjnych Kościoła. Bóg zapłać za dzisiejszą tacę misyjną.  Każdy 
dobry gest, a przede wszystkim modlitwa, czyni nas realnie Kościołem, wspólnotą w drodze.  
2. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim ofiarodawcom, którzy w minioną niedzielę wsparli 
dzieło stypendialne Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” na rzecz uzdolnionej polskiej młodzieży. 
Zebraliśmy kwotę w wysokości 2100 zł. Bóg zapłać za waszą ofiarność.  
3. Na ręce ks. Proboszcza przysłano podziękowanie dla całej parafii za przekazane ofiary na środki 
transportu dla misjonarzy w wysokości 1.700 zł w dniu 25 lipca 2019 r. w ramach parafialnej akcji 
św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr. Przewodniczący Komisji episkopatu Polski ds. misji – bp Jerzy 
Mazur przekazał nam słowa: „Niech Pan Bóg błogosławi, a św. Krzysztof niech wspiera wszystkich 
kierowców i podróżujących w bezpiecznym docieraniu do celu.” 
4. Serdecznie zapraszamy dzieci naszej parafii wraz z rodzicami na „Bal wszystkich świętych”  
w dniu: 31 października, o godz. 18.00 w Domu Parafialnym. Uczestników balu prosimy o przebranie 
się za wybranego przez siebie świętego, świętą lub świętego anioła. Zapewniamy dobrą zabawę. 



5. Dnia 30 października br. będziemy gościć w naszej parafii księdza biskupa Ordynariusza Wiesława 
Alojzego Meringa. Ks. Biskup będzie przewodniczył Mszy św. o godz. 17.00 z udziałem dzieci oraz 
wspólnot różańcowych. Zapraszamy do udziału wszystkich wiernych. 
6. Dziękujemy za piękne przygotowanie świątyni - mieszkańcom Mikołajewa oraz złożoną ofiarę na 
potrzeby Kościoła. O posprzątanie kościoła na najbliższą niedzielę, uprzejmie prosimy parafian, 
mieszkańców Bolesławowa i Wandowa – w sobotę, godz. 9.00. 
7. W dzisiejszą niedzielę po wieczornej Mszy św. (g.17.00), odbędzie się spotkanie z młodzieżą 
przystępującą do sakramentu bierzmowania. 
8. Zapraszamy do nabycia nowego numeru biuletynu parafialnego. Zachęcamy do nabycia  tygodnika 
„Idziemy”, a w nim m.in.: Relacje z jubileuszu 450 lecia Seminarium we Włocławku oraz artykuły  
o bł. Ks. Jerzym Popiełuszko. 
9. Za tydzień: ostatnia niedziela miesiąca. Taca inwestycyjna, przeznaczona na cele remontowe  
i budowlane naszej parafii. Zbliżamy się do końca gruntownego remontu pierwszej części Wikariatki 
(od strony podwórza). Bóg zapłać za składane ofiary.  
10. Zmarła Janina Golczyńska. Wieczny odpoczynek… 
 
W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM: 
• 22 X – św. Jan Paweł II (1920-2005), Polak, jeden z największych papieży naszych czasów. 

Z życia parafii… 

Stałym elementem polskiego krajobrazu (także innych narodów zakorzenionych w religii 
chrześcijańskiej), są kapliczki, krzyże przydrożne i figuralne przedstawienia Maryi – Matki Chrystusa 
oraz świętych Pańskich. Na obszarze każdej miejscowości stawiano po kilka lub kilkanaście krzyży 
lub kapliczek. Ich liczba miała zaświadczać o religijności mieszkańców. Motywy stawiania krzyży  
i kapliczek bywały bardzo różne. Stawiano je jako dziękczynne wotum za otrzymane łaski: 
wyzdrowienie, ocalenie życia, narodziny dziecka, powrót z wojny, łagrów, obozów koncentracyjnych, 
za uchronienie od ognia, powodzi, epidemii. Kaplice budowano także jako wota błagalne: o urodzaj, 
ochronę przed wojną, klęskami żywiołowymi. Były też takie, które miały charakter pokuty, 
przebłagalny i zadośćuczynienia za popełnione grzechy, czy zbrodnie.  

W przeszłości kapliczki i krzyże budowano na rozstajach dróg, miedzach i granicach 
zabudowań, węzłowych punktach miejscowości. W tych miejscach działały uświęcająco na 
wierzących, a nawet jakby zastępowały kościół w miejscach znacznie oddalonych od świątyni. Od 
506 r. (Synod w Agde) były miejscami kultu i nabożeństw poza liturgicznych.  

W niedzielę 8 września 2019r. o godz. 16.00 miało miejsce poświęcenie przydrożnej 
kapliczki z wizerunkiem Matki Bożej Niepokalanej w miejscowości Russocice - Malinie. 
Uroczystościom błogosławieństwa przewodniczył ks. Proboszcz Świerad Sławomir Pettke. Kapliczka 
z okazałą figurą NMP Niepokalanej stoi w centralnej części wioski. Ziemia, na której została 
postawiona należy do Pana Michała Szustakowskiego. Kapliczka powstała z serc i wspólnej pracy 
mieszkańców Polichna i Russocic. Każda z rodzin włożyła swój własny wkład:  
materialny(finansowy)  i fizycznej pracy. Swoją szczególną cegiełkę w budowę kapliczki włożyły 
rodziny: Marszał, Borowscy, Trzuskolas, Banasiak, Michalak, Matela, Deruccy. 

Grono sąsiadów i przyjaciół modliło się wraz z wykonawcami kapliczki. Jak mówią sami 
fundatorzy -  mieszkańcy: „Wybraliśmy właśnie tę figurkę Maryi, ponieważ Najświętsza Panienka od 
chwili swego poczęcia została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego. Stąd wszyscy 
wierni powinni do Niej się z ufnością uciekać i wzywać jej przemożnego wstawiennictwa”.  Od teraz,  
wszyscy mieszkańcy mogą spotykać się  na wspólnej modlitwie przy kaplicy Matki Bożej 
Niepokalanej. (…) 

 Tekst: Justyna Marszał  
Do całości tekstu odsyłamy na stronę internetową. 

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


