
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 020 
10.11.2019 
XXXII 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 16.00 – 17.00 

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

Modlitwa Ewangelią dnia: Łk 20, 27-38 

Saduceusze, chociaż uważają się za wierzących 
w Boga, wyznają z przekonaniem, że nie ma 
zmartwychwstania (w. 27). Pytania kierowane do 
Jezusa są próbą obśmiania nauki o życiu wiecznym. 

• Czy dzisiaj niewiara w zmartwychwstanie  
z Jezusem nie narzuca nowego stylu życia wielu  
z nas? Kult posiadania, szukanie we wszystkim 
siebie, ucieczka, odrzucenie każdej trudności, czy 
cierpienia – to nasze tu i teraz. 

• Czy prawda o życiu wiecznym, o zjednoczeniu  
z Bogiem – jest moją prawdziwą tęsknotą  
i najważniejszym celem życia na ziemi? 

• Wobec prawdy o szczęśliwym przebywaniu  
z Bogiem, każde inne szczęście, nawet małżeńskie  
i rodzinne – ma jedynie wartość względną  
i tymczasową. 

Śmierć bywa zwykle taka, jakim było życie, a od 
tego, jaką jest śmierć – zależy cała wieczność. Kto 
dobrze i święcie żyje, ten także dobrze i święcie umiera. 
Byłoby wielką głupotą odkładać poprawę życia na 
nieznaną, ostatnią jego chwilę.  

• Jak długo jeszcze będę żył? – Nie wiem! 
• Czy będę miał czas na śmierć się przygotować? – 

Nie wiem! 
• Czy będę mógł się jeszcze wyspowiadać? –  

Nie wiem! 
• Gdzie umrę? – Nie wiem! 
• Jak umrę? – I tego też nie wiem! 

 
Jeśli dziś nie jesteś gotów na śmierć, czy 

będziesz gotów jutro? 

 

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 10 – 17 listopada 2019 
Niedziela 
10 XI 

g. 7.30 + Józef Drzewiecki, int. wnuczki Ani z mężem i synami 
g. 9.00 + Jan Wiśniewski, Irena, Stefan Malińscy, int. żony i córki z rodz. 
g. 10.30 + Honorata, Florian Kanieccy, + Edward Walczak, Elżbieta, 

Mieczysław Walczak,  + Marianna Jesiołowska – Kaniecka, int. 
rodziny 

g. 12.00 Za Parafian 
g. 17.00 + Włodzimierz Joński, int. Agnieszki i Darka Ziółkowskich z rodz. 

+ Tadeusz Lewandowski, int. Jadwigi Grzymskiej z rodz.– greg., ks. Piotr Ochotny 
+ Janina Golczyńska, int. Justyny i Marcina Biernat – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Łucja Rydelska, int. sąsiadów Krych i Siepków –greg., ks. Andrzej Michałowski 
Małoszyna, g. 10.00 + Zm. Rodzice Wilamowscy i Ochabscy, int. rodziny 
Poniedziałek 
11 XI 

g. 7.00 + Maria Krawczyk– Borysławska, int. rodz. Trzuskolasów i 
Pajęckich 

g. 11.00 Za Ojczyznę 
g. 17.00 + Tadeusz Topolski (16 rocz. śm.), int. żony z dziećmi 

+ Tadeusz Lewandowski, int. wnuczki Kini i Nikolki z Darkiem – greg., ks. Piotr Ochotny 
+ Janina Golczyńska, int. sąsiadów Janasów – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Łucja Rydelska, int. Renaty z rodz. –greg., ks. Andrzej Michałowski 
Wtorek 
12 XI 

g. 7.00 + Józefa Krych, int. Krystyny i Ryszarda Zioła 
g. 17.00 1) + Barbara Kwaśniewska (22 rocz. śm.), int. córki Jolanty i syna 

Pawła z rodzinami 
2) + Marian Antczak, int. rodz. Darulów 

+ Janina Golczyńska, int. sąsiadów Skoniecznych – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Łucja Rydelska, int. sąsiada Roberta Wielkopolan z rodz. –greg., ks. Andrzej Michałowski 
Środa 
13 XI 

g. 7.00 + Alicja But (13 rocz. śm.) i Anna Bąbka (14 rocz. śm.), int. męża i 
dzieci 

g. 17.00 1) + Waldemar Koźlarek, int. siostry Magdaleny Witaszek z synem 
Piotrem 
2) + Danuta Pawłowska, int. Kasi, Wioletty, Ulki i Moniki z 
rodzinami 

+ Janina Golczyńska, int. sąsiadów Szewczyków i Zofii Biernat – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Łucja Rydelska, int. Marcina Ratajczak z żoną i synami –greg., ks. Andrzej Michałowski 
Czwartek 
14 XI 

g. 7.00 + Lucyna Walczak, int. bratowej Anny Raźnej z rodz. z Wyszyny 
g. 17.00 1) + Elżbieta Czupryńska, int. szwagierki Renaty i Romana 

Szewczyków z dziećmi 
2) + Jerzy Koralewski, int. Teresy i Mirosława Mazurek z 
Michałem 

+ Janina Golczyńska, int. Felicji Zasady – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Łucja Rydelska, int. rodz. Greberów z Małoszyny –greg., ks. Andrzej Michałowski 
Piątek  15 XI g. 7.00 + Grażyna Bojarska, int. kuzynki Aliny i kuzynów Zenka i 

Mietka z rodzinami 
g. 17.00: 1) Nowenna: + Wacław Milewski, int. Marzeny Knebel i Katarzyny Zielińskiej + Bolesław 
Lewandowski, int. Małgorzaty i Romana Grzymskich + Jerzy Derucki, int. Danuty Tunaka z rodz. + 
Stanisława Dominikowska, int. szwagierki Eugenii z Krzymowa + Jerzy Koralewski, int. Jadwigi 
Woździak z dziećmi + Jerzy Kaczorowski, int. żony i córki z rodz. + Elżbieta i Roman Świątczak, int. 
syna Marka z rodz. + Janina Kubiak, int. Mirosława Poszwa z rodz. + Genowefa Olejniczak, int. 
sąsiadki Wandy Marciniak, Agnieszki i Leszka z rodzinami + Tomasz Wróblewski, int. rodz. Sakwów z 
Natalii + Wacław Milewski, int. Elżbiety Kaczorowskiej z rodz. + Adrian Rajczyk, int. Krzysztofa 
Świerka z żoną Esterą + Wiesław Marzal, int. rodziny Teresy i Mieczysława Dębowskich + Grzegorz 



Dębowski (20 rocz. śm.), int. brata Janka + Wiesław Rychter, int. rodz. Karkusów z Turku + Renata 
Majchrzak, int. Dyrektora i Pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Turku +  
Andrzej Rembas, int. Joli i Waldemara z rodz. 
 

2) + Ryszard Pokrywiecki, int. wnuczki Moniki z mężem 
 

+ Janina Golczyńska, int. Doroty i Krzysztofa Sochackich – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Łucja Rydelska, int. rodz. Bojanowskich z Turku –greg., ks. Andrzej Michałowski 
Sobota 
16 XI 

g. 7.00 + Wanda Maciejewska, int. chrześniaczki Zosi z Konina z rodz. 
g. 17.00 1) + Tadeusz Lewandowski, int. córki Wioletty z mężem Leszkiem 

2) + Jan w 11 rocz. śm., Józefa Połatyńscy, int. dzieci z rodzinami 
+ Janina Golczyńska, int. rodz. Chojnackich – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Łucja Rydelska, int. Ireny Wietrzyk z Katarzyną –greg., ks. Andrzej Michałowski 
Niedziela  
17 XI 

g. 7.30 + Tomasz Pasternak (7 rocz. śm.), int. rodziców, siostry i brata z 
żoną 

g. 9.00 + Joanna, Edmund Bartosik 
g. 10.30 Dziękczynna w 18 rocz. urodzin Sebastiana, int. babci Krysi 
g. 12.00 Za Parafian 

+ Zdzisław Płóciennik (z ok. urodzin), int. dzieci 
g. 17.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błog. dla 

rodz. Siepków z Natalii 
+ Janina Golczyńska, int. brata Leopolda – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Łucja Rydelska, int. teściowej Danuty Ratajczak –greg., ks. Andrzej Michałowski 
Małoszyna, godz. 10.00 + Aleksandra, Wacław Poszwa, Krystyna, Jan Arent, int. rodziny 

 
TRZYDZIESTA DRUGA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 10 listopada 2019 r. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Dzisiejsza, listopadowa niedziela ukierunkowuje nasze myśli na zmartwychwstanie i życie 
wieczne. Słowo Chrystusa ma moc zmienić nasze utrwalone przekonania. O życiu zbawionych -  
rozstrzyga osobista relacja z Osobą Jezusa.  
2. Obchodzimy dzisiaj XI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Polecajmy  
w naszych modlitwach wszystkich prześladowanych ze względu na Jezusa Chrystusa. W tym 
roku pamiętajmy o przemilczanym cierpieniu naszych Braci w Sudanie Południowym. Dla 
prześladowanych chrześcijan są przeznaczone dziś zbierane ofiary. Bóg zapłać. 
3. Gościmy dzisiaj w naszej parafii p. Zygmunta Romanowskiego – świeckiego misjonarza 
Bożego Miłosierdzia. Dziękujemy za świadectwo uzdrowienia i piękno muzyki sakralnej. 
Dziękuję Ks. Krzysztofowi Strońskiemu – duchowemu opiekunowi za obecność i modlitwę. Po 
Mszy św. o godz. 17.00  zapraszamy na 40 min. Koncert dziękczynienia. Pamiątką spotkania 
może być nabycie płyty CD lub książki. Zapraszamy parafian i gości na wspólne świąteczne 
popołudnie.  
4. Z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości pragniemy polecać Bożej 
Opatrzności sprawy naszej Ojczyzny, oraz tych, którzy ją dzisiaj kształtują. Msza Święta  
w intencji Ojczyzny zostanie odprawiona jutro o godz.11.00. 
5. Trwa miesiąc naszej modlitewnej pamięci o wszystkich wiernych zmarłych. Od dzisiaj 
rozpoczęliśmy tzw. wypominki roczne. Polecajmy Śp. naszych zmarłych w codziennych 
modlitwach, zwłaszcza różańcu. Na wspólny różaniec wypominkowy zapraszamy we wszystkie 
niedziele listopada o godzinie 16.30.  
6. Zapraszamy do odebrania nowego numeru bezpłatnego biuletynu parafialnego. Zachęcamy do 
nabycia tygodnika „Idziemy”. 



7. Dziękujemy za piękne przygotowanie świątyni – mieszkańcom Russocic tzw. Dębocha (od  
p. Pietrzak do p. Jabłońskiego) oraz ofiarę złożoną na potrzeby kościoła. Na najbliższą niedziele 
uprzejmie proszę mieszkańców Russocic: od p. Zagłoby do p. Mazurek w sobotę na godz. 9.00.  
8. Do podziękowań za pracę na rzecz parafii,  chciałbym włączyć także panów: Piotra Siepka  
i Jarosława Szewczyk. Specjalne podziękowania dla Arkadiusza Zająca za jego ofiarną pomoc 
na rzecz parafii  - w miesiącach wakacyjnych.  
9. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności Śp. Andrzeja Rembas oraz Kazimierza 
Jóźwika.Wieczny odpoczynek… 

 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

• 11 XI – św. Marcin z Tours (316-397), rzymski legionista, ojciec życia zakonnego we 
Francji 
• 12 XI – św. Jozafat (1580-1623), biskup połocki, zamęczony za wierność unii z Rzymem, 
• 13 XI – święci Benedykt, Jan, Mateusz, Izaak i Krystyn (zm. 1003), pierwsi polscy 
męczennicy. 
 
 
 

***** 
 

1918   Anno Domini 2019 

Ku chwale Niepodległej Polski 

Pokoleniom – które wytyczały drogę do Niepodległej Ojczyzny, 

Przodkom – za chwalebnych czynów dostojeństwo po stokroć  

„… Pamięć, kochanie i Błogosławieństwo”.  

Rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości obchodzimy – 11 listopada. 
Symbolika daty nawiązuje do podpisania w 1918 r. rozejmu kończącego I wojnę światową. 
Budowanie niepodległości było długim i trudnym procesem. Choć czas Niepodległej, był krótki, 
nie został ostatecznie zmarnowany. 

 „Polska jest w geograficznym sercu Europy, a co ważniejsze: w polskim narodzie widać 
duszę Europy. Wasz naród jest wielki, bo jesteście silni wspaniałym duchem… Tryumf 
polskiego ducha na przestrzeni stuleci, które ciężko doświadczyły kraj, daje nam wszystkim 
nadzieje na przyszłość, w której dobro zwycięża zło, a pokój odnosi zwycięstwo nad wojną. 
Historia Polski to historia narodu, który nigdy nie stracił nadziei, nigdy nie dał się złamać i nigdy 
nie zapomniał, kim jest… Silna Polska jest błogosławieństwem dla narodów Europy, o czym 
powszechnie wiadomo.” Donald Trump , Warszawa 6.07.2017 r.  

 „Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to dziedzictwo, któremu na imię Polska, 
raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie 
świętym… Proszę was o to. Amen.”    św. Jan Paweł II, Kraków 9.06.1979 r.  

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


