
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 015 
06.10.2019 
XXVII 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 

Przewodniczący Episkopatu zachęca do udziału  
w wyborach parlamentarnych (01-10-2019 r.) 
Z moralnego punktu widzenia miłość Ojczyzny  
i odpowiedzialność za dobro wspólne wymagają od 
wszystkich korzystania z prawa wyborczego – podkreślił 
abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji 
Episkopatu Polski”. 
„Zachęcam każdego do udziału w modlitwie o owocny 
przebieg głosowania. Aby okres kampanii został 
zapamiętany nie tyle jako czas walki o władzę, ile raczej 
jako czas owocnej dyskusji o dobru naszej Ojczyzny  
i kierunkach jej integralnego rozwoju”. 
„Zdaję sobie sprawę z tego, że – w zakresie porządku 
spraw doczesnych – także między katolikami mogą istnieć 
uprawnione różnice poglądów. Pluralizm nie może jednak 
oznaczać moralnego relatywizmu. Nawiązując do 
nauczania Kościoła, przewodniczący Episkopatu 
podkreślił: „katolicy powinni popierać programy broniące 
prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, 
gwarantujące prawną definicję małżeństwa jako trwałego 
związku jednego mężczyzny i jednej kobiety, promujące  

politykę rodzinną, wspierające dzietność, gwarantujące 
prawo rodziców do wychowania własnego potomstwa 
zgodnie z wyznawaną wiarą i moralnymi przekonaniami.  
W związku z tym katolicy nie mogą wspierać programów, 
które promują aborcję, starają się przedefiniować instytucję 
małżeństwa, usiłują ograniczyć prawa rodziców w zakresie 
odpowiedzialności za wychowanie ich dzieci, propagują 
demoralizację dzieci i młodzieży. Nie mogą się decydować 
na wybór kandydata, który wyraża poglądy budzące 
zastrzeżenia z punktu widzenia moralnego oraz ryzykowne  
z punktu widzenia politycznego”. 
„Wyrażam głębokie przekonanie, że – niezależnie od 
podziałów oraz napięć politycznych  
i społecznych w Polsce – możliwe i konieczne jest 
budowanie narodowej wspólnoty poprzez dialog  
i solidarność w prawdzie, we wzajemnym szacunku oraz  
z myślą o przyszłych pokoleniach. Nie rozbudzajmy więc 
emocji, które spowodowałyby, że po wyborach trudno nam 
będzie odnosić się do siebie nawzajem z szacunkiem” – 
podkreślił przewodniczący Episkopatu Polski. 

 

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 6 – 13 października 2019 
Niedziela 
6 X 

g. 7.30 + Krystyna Darul (14 rocz. śm.), int. męża 
g. 9.00 + Teresa Walaszczyk (imieninowa), int. męża, dzieci i wnuków 
g. 10.30 + Władysław Matusiak (35 rocz. śm.), Zofia Matusiak (13 rocz. 

śm.), int. dzieci 
g. 12.00 Za parafian 

Dziękczynna w 35 r. ślubu Mirosławy i Wiesława Maleszów 
g. 17.00 + Genowefa Dębowska, int. córki Aliny z rodz. 

+ Zygmunt Darul, int. kuzynki Barbary Nejman z mężem i córkami – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Tomasz Sobczak, int. rodz. Poszwów i Karskich – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Łucja Kilańska, int. sąsiadów z bloku 138 – greg., ks. Andrzej Michałowski 
+ Marek Połatyński, int. rodziny Miling – greg., ks. Janusz Bartczak 
Małoszyna, g. 10.00 + Rodzice Grzymscy i rodzina Sobisiów, int. rodziny 
Poniedziałek 
7 X 

g. 7.00 + Stanisława Malesza, int. rodziny Marzalów z mamą 
g. 18.00 1) + Włodzimierz Joński, int. Zofii i Wacława Jasnowskich 

2) + Jerzy Koralewski, int. brata Ignacego z żoną 
+ Zygmunt Darul, int. chrześniaka Arka z żoną i dziećmi – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Tomasz Sobczak, int. rodz. Mizerkiewiczów i Fraszczyków – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Łucja Kilańska, int. Krystyny Holan, Anny Banak z rodzinami – greg., ks. Andrzej Michałowski 
+ Marek Połatyński, int. Grażyny i Piotra Zapałowskich z córkami– greg., ks. Janusz Bartczak 
Wtorek 
8 X 

g. 7.00 + Zm. członkinie Kółka Różańcowego ze Skarbek, int. członkiń ze 
Skarbek 

g. 18.00 1) + Tadeusz Kilański, int. dzieci z rodzinami 
2) + Jadwiga Walkowska, rodzice Walkowscy i teściowie 
Ziemiańscy, int. rodziny 

+ Tomasz Sobczak, int. rodz. Maścińskich – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Łucja Kilańska, int. Maciaszków z Kamionki– greg., ks. Andrzej Michałowski 
+ Marek Połatyński, int. Pawła z żoną i synami – greg., ks. Janusz Bartczak 
Środa 
9 X 

g. 7.00 + Sławomir Prusinowski, int. mamy i rodzeństwa 
g. 18.00 1) + Feliksa Staszewska (7 rocz. śm.), int. córki z rodziną 

2) + Marian Antczak, int. Eugenii Bocian 
+ Tomasz Sobczak, int. Aliny Kaszyńskiej z córką – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Łucja Kilańska, int. Jadwigi Żerkowskiej z dziećmi – greg., ks. Andrzej Michałowski 
+ Marek Połatyński, int. Wiktora Góreckiego z rodz. – greg., ks. Janusz Bartczak 
Czwartek 
10 X 

g. 7.00 + Marek Białas, int. pracowników Urzędu Gminy, Centrum Usług 
Wspólnych i Gminnego Ośr. Pomocy Społ. we Władysławowie 

g. 18.00 1) + Honorata Strzelecka (11 rocz. śm.), int. męża Polikarpa z rodz. 
2) + Henryk Kołodziejczak, int. chrześniaczki Eli z rodz. 

+ Tomasz Sobczak, int. rodz. Wróblewskich – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Łucja Kilańska, int. rodz. Lipskich i Kaźmierczaków – greg., ks. Andrzej Michałowski 
+ Marek Połatyński, int. Jana Kaczmarczyka z Krystyną – greg., ks. Janusz Bartczak 
Piątek  11 X g. 7.00 + Wanda Maciejewska, int. wnuka Radosława z żoną i synem 
g. 18.00: 1) Nowenna: + Marianna Popielarz, int. Haliny Popielarz + Dariusz Gąbka, int. rodz. 
Antczaków, Gradeckich i Kurzów z ul. Mieszka + Zdzisław Ziółkowski, int. wnuczki Kamili z mężem i 
synkiem + Bożena Łukasiewicz (urodzinowa), int. najbliższej rodziny + Stefania i Błażej Kacprzak, 
int. syna z rodz. + Jerzy Koralewski, int. Moniki Majdy z mężem i córką + Grzegorz Ziółkowski, int. 
siostry z rodz. + Adrian Rajczyk, int. Mirosławy i Stanisława Świerków z rodz. + Krzysztof 
Nowinowski, int. Przemka Bentkowskiego z rodz. + Danuta Pawłowska, int. rodz. Filipiaków i 
Bednarkiewiczów + Wacław Milewski, int. kuzyna Irka z żoną i dziećmi + Łucja Rydelska, int. 
Czesława Mizerskiego z rodz. z Dąbroszyna + Bolesław Lewandowski, int. Janiny Spławskiej z rodz. + 
Jerzy Derucki, int. Waldemara Zawady z żoną i córkami + Bolesława Grzywna, int. Teresy i 



Zbigniewa Andrzejaków + Henryk Gradecki, int. rodz. Stelmaszaków + Renata Urbańczyk, int. 
kuzyna Rafała Czubak z żoną i synem + Stanisława Dominikowska, int. wnuczki Izy z mężem i synami 
+ Janina i Franciszek Anastaziak, int. córki i syna + Krystyna Gajzler, int. Henryka Trochy z rodz. + 
ks. Mirosław Skoczylas, int. Małgorzaty i Krzysztofa Chojeckich z córką + Tomasz Sobczak, int. 
mieszkańców Żdżarek i sąsiadów z Russocic; Zm. członkinie Żywego Różańca z Russocic i o błog. 
Boże dla całej wsi 
2) + Anna Bartczak, int. brata Eugeniusza z żoną 
+ Tomasz Sobczak, int. rodz. Michalaków z Malinia – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Łucja Kilańska, int. Ireny Szczecińskiej z rodz. – greg., ks. Andrzej Michałowski 
+ Marek Połatyński, int. kuzynki Ireny z Kamionki – greg., ks. Janusz Bartczak 
Sobota 
12 X 

g. 7.00 + Elżbieta Czupryńska, int. siostry Agnieszki z mężem i synem 
g. 18.00 1) + Marek Połatyński, int. żony 

2) + Bronisława (35 rocz. śm.) i + Józef Darul, int. syna z rodz. 
+ Tomasz Sobczak, int. rodz. Perków z Gliwic – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Łucja Kilańska, int. rodz. Raźnych z Głogowy – greg., ks. Andrzej Michałowski 
+ Marek Połatyński, int. Zenony Beśka– greg., ks. Janusz Bartczak 
Niedziela  
13 X 

g. 7.30 + Edward Czaja – imieninowa, Marianna Czaja, int. dzieci z rodz. 
g. 9.00 + Edward Jesiołowski, 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 
Małoszyna, godz. 10.00 + Czesława, Kazimierz Janeczek, int. córki z rodz. 

 
DWUDZIESTA SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU    6 października 2019 r. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 
1. Odezwa ks. Biskupa Włocławskiego w sprawie beatyfikacji Stefana kard. Wyszyńskiego. 
2. W październikowym czasie modlitwy różańcowej, umacniajmy naszą wiarę poprzez codzienne 
nabożeństwo różańcowe o godz. 17.30, a w niedzielę o godz. 16.30. 
3. Tegoroczny październik został ogłoszony przez papieża Franciszka nadzwyczajnym miesiącem 
misyjnym. Dla wiernych Kościoła, niech to będzie czas ożywienia naszego zapału do dzielenia się 
wiarą w Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy o intencjach misyjnych w naszych modlitwach 
wspólnotowych i osobistych. 
4. Od wczorajszego wieczoru obchodzimy tegoroczny –XIX już Dzień Papieski. Zakończymy go  
w przyszłą niedzielę 13października 2019 r. Tego dnia przeprowadzimy ogólnopolską zbiórkę ofiar 
na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Obecnie z pomocy stypendialnej 
fundacji korzysta prawie 2000 utalentowanych uczniów i studentów z niezamożnych rodzin w 
Ojczyźnie.  

Serdeczne „Bóg zapłać!” wszystkim, którzy włączyli się w zorganizowanie tego dnia: Pani 
Wójt Elżbiecie Klanowskiej wraz z pracownikami Urzędu Gminy, Gminnemu Ośrodkowi Kultury, 
Paniom - które upiekły papieskie kremówki, oraz naszym dzieciom i młodzieży z ich nauczycielami, 
za przygotowanie części artystycznej. 
5. Serdecznie dziękujemy parafianom za włączenie się w przygotowanie uroczystości odpustowej  
w naszej parafii. Dziękuję LSO, Ochotniczej Straży Pożarnej na czele z Panem Prezesem Wiesławem 
Milingiem, Orkiestrze OSP, Policji za bezpieczny przebieg procesji, wystawionym pocztom 
sztandarowym, druhom z OSP Wyszyna i OSP Kuny. Dziękuje wszystkim współpracownikom parafii 



za przygotowanie świątyni, placu kościelnego oraz  poczęstunku  na plebanii. Słowa wdzięczności dla 
Pań z  „Domu Rolnika”: M. Błaszczyk i B. Skoczylas  za pomoc techniczną. Dziękujemy Bardzo.  
6. We Włocławskiej Katedrze w niedzielę 13 października o godz. 18.00 odbędzie się wyjątkowy 
koncert: G. F. Handel „Mesjasz” w wykonaniu Orkiestry i Chóru Filharmonii Narodowej z Warszawy 
pod patronatem biskupa włocławskiego Wiesława Meringa. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy. 
7. W dzisiejszą  niedziele na Mszy Świętej o godz. 12.00, dzieci przygotowujące się do 
I Komunii Świętej otrzymają różańce. Po Mszy św. odbędzie się spotkanie dla dzieci oraz ich 
rodziców. 
8. Dziękujemy za piękne przygotowanie świątyni - mieszkańcom Polichna i Polichna Malinie od  
p. Danuty Kacprzak do p. Stanisława Gradeckiego oraz złożoną ofiarę na potrzeby Kościoła.  
O posprzątanie kościoła na najbliższą niedzielę, uprzejmie prosimy parafian, mieszkańców 
Felicjanowa – w sobotę, godz. 9.00. 
9. Zapraszamy do nabycia nowego numeru biuletynu parafialnego: w nim m.in.: Apel 
przewodniczącego KEP w sprawie wyborów. Zachęcamy do nabycia  tygodnika „Idziemy”, a w nim 
m.in.: 

 Co ma wspólnego Kościół z ekologią?    
 Jak przez wieki kształtowała się modlitwa różańcowa i jaki jest jej sens? 

 

W TYM TYGODNIU PATRONUJE NAM: 
 7 października – Najświętsza Maryja Panna Różańcowa;  
 11 października – wspomnienie św. Jana XXIII, papieża; 
 12 października – wspomnienie bł. Jana Bejzyma, apostoł trędowatych z Magadaskaru. 
 

****** 
Ojciec Święty Franciszek zatwierdził 3 października 2019 roku, dekret Kongregacji Spraw 

Kanonizacyjnych o beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego. Papieski dekret oficjalnie uznaje 
cud za wstawiennictwem kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski. Tym samym spełniony został 
ostatni wymóg niezbędny do beatyfikacji. 

Stefan Kardynał Wyszyński, często określany mianem „Prymasa Tysiąclecia” – ur. 3 sierpnia 
1901, w Zuzeli nad Bugiem, jego ojciec był organistą w miejscowym kościele.  

W latach 1917-1924 uczył się w Seminarium Duchownym (Niższym i Wyższym) we 
Włocławku. 3 sierpnia 1924 roku przyjął święcenia kapłańskie we włocławskiej katedrze. 
Doktoryzował się z prawa kanonicznego na KUL-u. Podczas powstania warszawskiego był 
kapelanem jednej z grup Armii Krajowej. Po wojnie Stefan Wyszyński pełnił funkcję rektora WSD 
we Włocławku, w 1946 roku został mianowany biskupem lubelskim, niedługo potem arcybiskupem 
metropolitą gnieźnieńskim i prymasem Polski. W 1953 roku Wyszyński dostąpił godności kardynała. 
Życiorys Wyszyńskiego jest ściśle powiązany z sytuacją polityczną Polski po II wojnie światowej – 
jako zwierzchnik polskiego Kościoła,  wspierał opozycję, stanowczo potępiał komunistyczne władze 
za tłumienie protestów robotniczych. W latach 50-tych był 4-krotnie więziony, internowany  
i publicznie poniżany. W latach 60-tych przewodniczył on obchodom Tysiąclecia Chrztu Polski, był 
również jednym z inicjatorów głośnego orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 
r. W latach 1980-81 pośredniczył w rozmowach między Solidarnością a władzami PRL. Zmarł  
w opinii świętości28 maja 1981 r. z powodu choroby nowotworowej. Postawa Prymasa 
Wyszyńskiego stała się wzorem niezłomnej walki o pokój i sprawiedliwość w oparciu  
o chrześcijańskie wartości. Jest również dowodem niezwykłej roli jaką Kościół Katolicki odegrał  
w zachowaniu niepodległości polskiego ducha w zniewolonej, powojennej Polsce. 

Niech wstawiennictwo tego niezłomnego pasterza Kościoła, a jednocześnie wielkiego syna 
narodu polskiego, przyniesie błogosławione owoce naszej Ojczyźnie. 
 

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


