
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 021 
17.11.2019 
XXXIII 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  SŁOWEM  BOŻYM: 
Prorok Malachiasz w pierwszym czytaniu 

przypomina nam o końcu świata i dniu spotkania  
z Bogiem w czasie sądu ostatecznego, który 
charakteryzuje jako ,,dzień palący jak piec”. 
Uczucie to może potęgować również usłyszany 
dzisiaj fragment ewangelii, w którym Jezus 
mówi o prześladowaniach, wzajemnych 
antagonizmach  
i nienawiści. 

- czy nie widzimy tego w otaczającej nas 
rzeczywistości ? 

- czy to wszystko, co dzieje się również  
w naszej ojczyźnie, nie jest wymownym 
znakiem czasu, który przed wiekami 
zapowiedział Zbawiciel ? 

 
Jesteśmy Bożymi dziećmi i współdziedzicami 

Chrystusa i właśnie dlatego nasze czyny, słowa  
i myśli mają być skierowane ku Bogu. Warto 
zapytać dziś, pod koniec roku liturgicznego, zrobić 
sobie rachunek sumienia: 

- w którym miejscu duchowych i życiowych 
zmagań jestem dzisiaj ? 

- co zrobiłem ? ile sytuacji wykorzystałem ? 
-  co mogę zrobić lepiej następnym razem ? 
 
Pamiętajmy, że Chrystus, nasza nadzieja, 

umacnia wszelki powzięty zamiar i uzdalnia do 
wykonywania go na większą Bożą chwałę. 

 

Duszpasterze 
Prob.: ks. kan.  mgr lic. Sławomir Świerad Pettke 
Wikariusze: ks. mgr lic. Adam Grabowski,  
ks. mgr lic. Dawid Brauer 
Senior: ks. prał. mgr Andrzej Michałowski 



Intencje mszalne 17 – 24 listopada 2019 
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, g. 10.00 + Aleksandra, Wacław Poszwa, Krystyna, Jan Arent, int. rodziny 
Poniedziałek 
18 XI 

g. 7.00 + Alfred Wojdak, int. właścicieli i pracowników restauracji 
„Dębowa” 

g. 17.00 1) + Włodzimierz Joński, int. Agaty i Marcina Mikołajczyk z 
synem 
2) + Zenon Wegner, int. sąsiadów  Kałużnych 

+ Janina Golczyńska, int. wnuczki Izabeli z mężem i dziećmi – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Łucja Rydelska, int. Kazimierza Andrzejewskiego i Grażyny Angulskiej z synem –greg., ks. Andrzej Michałowski 
Wtorek 
19 XI 

g. 7.00 + Wanda Drzewiecka, int. rodz. Michalaków i Radzimskich z 
Felicjanowa 

g. 17.00 1) + Janina Francke, int. Jolanty Stolarek z rodz. 
2) + Czesław Jaszczak, int. Szmagajów, Żaków i Berów 

+ Janina Golczyńska, int. wnuczki Karoliny z mężem i dziećmi – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Łucja Rydelska, int. Krzysztofa Andrzejewskiego z żoną i synem – greg., ks. Andrzej Michałowski 
Środa 
20 XI 

g. 7.00 + Marianna Popielarz, int. siostry Mirusi z mężem 
g. 17.00 1) + ks. Mirosław Skoczylas, int. Barbary Sękowskiej 

2) + Maria Krawczyk – Borysławska, int. rodziny Wojciecha 
Nowaka z rodz., Teresy Olejniczak z rodz., i Krzysztofa Nowaka z 
rodz. 

+ Janina Golczyńska, int. wnuka Karola z żoną i córką – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Łucja Rydelska, int. rodz. Wysockich –greg., ks. Andrzej Michałowski 
Czwartek 
21 XI 

g. 7.00 + Jolanta Trocha, int. Ćwieka, Świtalskich i Pieczyńskich 
g. 17.00 1) + Maciej Michalak (18 rocz. śm.), int. rodziców i brata 

2) + Honorata, Zygmunt Płuciennik, int. bratowej Bożeny 
Jaśkiewicz 

+ Janina Golczyńska, int. wnuczki Wioletty z mężem i dziećmi – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Łucja Rydelska, int. kuzyna Jana Lipskiego z żoną – greg., ks. Andrzej Michałowski 
Piątek   
22 XI 

g. 7.00 + Gertruda Borowska, int. rodz. Gorzkowskich 

g. 17.00: 1) Nowenna: + Wacław Milewski, int. Marzeny Knebel i Katarzyny Zielińskiej + Bolesław 
Lewandowski, int. Małgorzaty Grzelak z córką + Jerzy Derucki, int. rodz. Biadasiewiczów + 
Stanisława Dominikowska, int. szwagierki Eugenii z Krzymowa + Hieronim Zieliński + Zenobia 
Maria Gierba, int. rodz. z Russocic + Zofia i Tadeusz Sylwestrzak, int. dzieci z rodzinami  + Elżbieta 
Sylwestrzak, int. rodzeństwa + Helena i Franciszek Szmagaj, int. wnuków + Jerzy Kaczorowski, int. 
żony i córki z rodz. + Elżbieta i Roman Świątczak, int. syna Marka z rodz. + Janina Kubiak, int. 
Andrzeja Ciesielskiego z rodz. + Adrian Rajczyk, int. Krzysztofa Świerka z żoną Esterą + Wiesław 
Marzol, int. Artura i Mariusza z rodzinami + Marianna Napierała, int. teściowej Marianny Urbaniak + 
Janina Michel, int. bratanicy Agnieszki z rodz. + Bogusława Bąk, int. kuzyna Bogumiła Marciniak z 
rodz. + Krzysztof Andrzejewski, int. Agnieszki Putiatyckiej z rodz. + Kazimierz Jóźwik, int. kuzynki 



Janiny z dziećmi + Andrzej Rembas, int. Darka Rembasa z rodz. + Wiesław Rychter, int. rodz. 
Sylwestrzaków z Turku 
 

2) + Józef i Marek Musiał, int. Gieni z rodz. 
 

+ Janina Golczyńska, int. wnuczki Marty z mężem i dziećmi – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Łucja Rydelska, int. Marzeny z mężem i dziećmi – greg., ks. Andrzej Michałowski 
Sobota 
23 XI 

g. 7.00 + Bożena Łukasiewicz, int. męża Ryszarda 
g. 17.00 1) + Elżbieta Czupryńska, int. Anety i Marcina Ficner z dziećmi 

2) + Kazimierz (Mieczysław) Pasternak, int. bratanic Danuty, 
Wiesławy, Anny z rodzinami 

+ Janina Golczyńska, int. wnuka Bartłomieja z żoną i synem – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Łucja Rydelska, int. Bogumiły Nowak z mężem i dziećmi – greg., ks. Andrzej Michałowski 
Niedziela  
24 XI 

g. 7.30 + Janina Poźniak (11 rocz. śm.),  + Jan Poźniak, Genowefa 
Sobczak, int. córek i sióstr z rodz. 

g. 9.00 + Zdzisław Płóciennik (imieninowa), int. zony i dzieci 
g. 10.30 + Stanisław Dobiecki (9 rocz. śm.), int. żony i córek z rodz. 
g. 12.00 Za Parafian 

+ Edward Chojnacki, int. kuzynki Haliny z synem Damianem 
g. 17.00 +Krystyna, Edward Brzezińscy, Józefa i Michał Janiak, int. syna i 

wnuka  z rodz. 
+ Janina Golczyńska, int. wnuka Artura z Angeliką – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Łucja Rydelska, int. Romana z Mariolą – greg., ks. Andrzej Michałowski 
Małoszyna, godz. 10.00 + Marianna Banaszak, int. córki Hani 

 
 

TRZYDZIESTA TRZECIA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 

17 listopada 2019 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

1. Przez udział w niedzielnej Eucharystii Pan umocnił nas swoim słowem i Najświętszym 
Ciałem. Pomnażajmy w sercach dary Bożej łaski, aby wytrwale kroczyć drogami wiary, 
wiodącymi przez codzienne wyzwania i trudy.  

2. Serdecznie witamy w naszej wspólnocie ks. prob. Piotra Furmę z Diecezji Kamieniecko-
Podolskiej na Ukrainie, który w dniu dzisiejszym głosi do nas Słowo Boże. Ks. Piotr jest 
proboszczem parafii Matki Bożej Różańcowej w miasteczku powiatowym: Tulczyn  i trudzi się 
nad odbudowaniem tamtejszego kościoła duchowego i materialnego. Wesprzyjmy ofiarną  pracę 
tego kapłana. Bóg zapłać! 

3. Pamiętając o tych, którzy poprzedzili nas w drodze do wiecznej ojczyzny, modlimy się o życie 
wieczne dla nich podczas nabożeństw wypominkowych w niedziele listopada o godz. 16.30. 

4. W piątek wspominamy św. Cecylię, patronkę muzyki kościelnej.  

5. Za tydzień będziemy przeżywać uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.  



6. W najbliższą niedzielę, po Mszy św. o godz. 12.00, spotkanie z rodzicami i dziećmi 
przygotowującymi się do I Komunii św. Natomiast po Mszy św. o godz. 17.00 spotkanie  
z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. 

7. Dziękuję za  przygotowanie świątyni parafianom, mieszkańcom Russocic od p. Zagłoby do  
p. Mazurek, oraz ofiarę złożoną na potrzeby kościoła. Na najbliższą niedziele uprzejmie proszę 
parafian z Russocic: od p. Koral do p. Andrzejewskiego – w sobotę na godz. 9.00. 

8. Zapraszamy do odebrania nowego numeru bezpłatnego, biuletynu parafialnego. Zachęcamy 
do nabycia tygodnika „Idziemy”. 

9. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności Krzysztofa  Andrzejewskiego. 
Wieczny odpoczynek… 
 
 
 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

 18 XI – św. Karolina Kózkówna (1898-1914), dziewica, męczennica w obronie 
czystości, patronka Ruchu Czystych Serc, 

 20 XI – św. Rafał Kalinowski (1835-1907), polski karmelita, niestrudzony spowiednik, 
 21 XI – Najświętsza Maryja Panna w Jej tajemnicy ofiarowania się Panu Bogu, 
 22 XI – św. Cecylia (III w.), męczennica z czasów pierwszych prześladowań 

chrześcijan, patronka muzyki i śpiewu. 
 
 

***** 

Z  KATECHEZY PAPIEŻA FRANCISZKA 

Jak czytamy w rozdziale 18 Dziejów Apostolskich, Paweł znajduje gościnę  
u małżeństwa, Akwili i Pryscylli. Małżonkowie ci okazują, iż mają serce pełne wiary w Boga  
i szczodre dla innych, zdolne by uczynić miejsce dla tych, którzy podobnie jak oni doświadczają 
sytuacji obcokrajowca.  

Ta wrażliwość prowadzi ich do tego, by nie stawiać siebie w centrum, żeby 
praktykować chrześcijańską sztukę gościnności, otworzyć drzwi domu i przyjąć Apostoła Pawła. 
W ten sposób przyjmują oni nie tylko ewangelizatora, ale także przepowiadanie, jakie niesie on  
z sobą: Ewangelię Chrystusa, która jest „mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego”.  

 Dom Akwili i Pryscylli w Koryncie otwiera swoje podwoje nie tylko Apostołowi, ale 
także braciom i siostrom w Chrystusie. Paweł może bowiem mówić o „zbierającym się w ich 
domu Kościele”, który staje się „domus ecclesiae”, miejscem słuchania Słowa Bożego  
i sprawowania Eucharystii. Także dzisiaj są takie domy, takie rodziny, które stają się świątynią 
dla sprawowania Eucharystii. 

 

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


