
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

Małoszyna: godz. 10.00 

Nr 019 
03.11.2019 

XXXI 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 

Sens śmierci chrześcijańskiej 

Czytając katechizm… 
1010 Dzięki Chrystusowi śmierć chrześcijańska ma sens 
pozytywny. „Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus,  
a umrzeć – to zysk” (Flp 1,21). „Nauka to zasługująca na 
wiarę: Jeżeliśmy bowiem z nim współumarli, wespół  
z nim i żyć będziemy” (2Tm 2,11). Istotna nowość 
śmierci chrześcijańskiej polega na tym, że przez chrzest 
chrześcijanin już w sposób sakramentalny „umarł  
z Chrystusem”, by żyć nowym życiem. Jeżeli umieramy 
w łasce Chrystusa, przez śmierć fizyczną wypełnia się to 
„umieranie z Chrystusem” i dopełnia w ten sposób nasze 
wszczepienia w Niego w Jego akcie odkupieńczym.  
1011 W śmierci Bóg powołuje człowieka do siebie. 
Dlatego chrześcijanin może przeżywać wobec śmierci 
pragnienie podobne do pragnienia św. Pawła: „Pragnę 
odejść, a być z Chrystusem” (Flp 1,23); może przemienić 
własną śmierć w akt posłuszeństwa i miłości wobec 
Ojca, na wzór Chrystusa. 
 

1013 Śmierć jest końcem ziemskiej pielgrzymki 
człowieka., czasu łaski i miłosierdzia, jaki Bóg ofiaruje 
człowiekowi, by realizował swoje ziemskie życie według 
zamysłu bożego i by decydował  
o swoim ostatecznym przeznaczeniu. Gdy zakończy się 
„jeden jedyny bieg naszego ziemskiego żywota”, nie 
wrócimy już do kolejnego życia ziemskiego. 
„Postanowione ludziom raz umrzeć” (Hbr 9,27) Po śmierci 
nie ma „reinkarnacji”. 
1682 Dzień śmierci jest dla chrześcijanina, po zakończeniu 
jego życia sakramentalnego, dopełnieniem nowych 
narodzin rozpoczętych na chrzcie; jest ostatecznym 
„upodobnieniem” go do „obrazu Syna”, którego udziela 
namaszczenie Duchem Świętym; jest uczestnictwem w 
Uczcie Królestwa, zapoczątkowanej w Eucharystii, nawet 
jeśli zachodziłaby jeszcze potrzeba ostatecznego 
oczyszczenia, by móc przywdziać szatę godową. 

 

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 3 – 10 listopada 2019 
Niedziela 

3 XI 
g. 7.30 + Karol Zioła (imieninowa), int. rodziców i brata z rodz. 

g. 9.00 + Bolesław Zioła, int. córki Barbary z rodz. 

g. 10.30 + Józef Nowakowski, int. córki z rodz. 

g. 12.00 Za Parafian 

W int. wszystkich mieszkańców Felicjanowa: żyjącym wypraszamy 

Boże błogosławieństwo, a zmarłym radość życia wiecznego 

g. 17.00 + Elżbieta Czupryńska, int. bratanka Daniela z żoną i dziećmi 
+ Marek Połatyński, int. Ireny i Czesława – greg., ks. Janusz Bartczak 

+ Tadeusz Lewandowski, int. Jerzego Sołtysiaka z rodz. – greg., ks. Piotr Ochotny 

+ Janina Golczyńska, int. rodz. Trojanowskich – greg., ks. Mateusz Szurgot 

+ Łucja Rydelska, int. bratowej Krystyny z mężem –greg., ks. Andrzej Michałowski 

Małoszyna, g. 10.00 + Zygmunt Grzymski, Aleksandra Stolarek, + Rodzice Grzymscy i 

Warzych 

Poniedziałek 

4 XI 
g. 7.00 + Grzegorz Matusiak, int. kuzyna Józefa Sosińskiego 

g. 17.00 1) + Włodzimierz Joński, int. Piotra Jasnowskiego z żoną 

2) + Marian Antczak, int. Beaty Kordylewskiej z dziećmi 
+ Marek Połatyński, int. Teresy Andrzejewskiej – greg., ks. Janusz Bartczak 

+ Tadeusz Lewandowski, int. Ali i Darka Połatyńskich – greg., ks. Piotr Ochotny 

+ Janina Golczyńska, int. chrześniaka Mariusza z rodz. – greg., ks. Mateusz Szurgot 

+ Łucja Rydelska, int. byłego sąsiada Zenona Wielkopolan z rodz. z Lasek k. Kępna –greg., ks. Andrzej Michałowski 

Wtorek 

5 XI 
g. 7.00 + Jadwiga Bilkowska, int. Pracowników Szkoły Podst. we 

Władysławowie 

g. 17.00 1) + Elżbieta Kolasińska (imieninowa), int. męża z rodz. 

2) + Henryk Gradecki, int. syna Leszka z żoną 
+ Tadeusz Lewandowski, int. kuzyna Augustyniaka z rodz. – greg., ks. Piotr Ochotny 

+ Janina Golczyńska, int. sąsiadów Kaniewskich – greg., ks. Mateusz Szurgot 

+ Łucja Rydelska, int. rodz.  Chochowskich i Wasilewskich –greg., ks. Andrzej Michałowski 

Środa 

6 XI 
g. 7.00 + Wanda Maciejewska, int. chrześniaczki Jolanty Resel z rodz. 

g. 17.00 1) + Barbara Cieślak (rocznicowa) 

2) + Edward Chojnacki, int. kuzyna Marka z rodz. 
+ Tadeusz Lewandowski, int. Władysława Misiaka – greg., ks. Piotr Ochotny 

+ Janina Golczyńska, int. Koła Gospodyń Wiejskich z Natalii – greg., ks. Mateusz Szurgot 

+ Łucja Rydelska, int. Marioli Spalińskiej z rodz. –greg., ks. Andrzej Michałowski 

Czwartek 

7 XI 
g. 7.00 + Lucyna Walczak, int. Izydora z żoną i rodziną 

g. 17.00 1) Zmarłe członkinie Koła Różańcowego z Władysławowa 

2) + Józef Musiał, int. Jadzi Domowicz z rodz. 
+ Tadeusz Lewandowski, int. Jadwigi Płóciennik z rodz. – greg., ks. Piotr Ochotny 

+ Janina Golczyńska, int. pracowników Przedszkola Gminnego we Władysławowie – greg., ks. Mateusz Szurgot 

+ Łucja Rydelska, int. pracowników firmy Drewtur –greg., ks. Andrzej Michałowski 

Piątek  8 XI g. 7.00 + Jolanta Trocha, int. chrześniaka Jarka z żoną i synami 

g. 17.00: 1) Nowenna: + Wacław Milewski, int. Józefa Woźniaka z żoną + Grzegorz Andrzejczak, 

int. Magdaleny z rodz. + Bolesław Lewandowski, int. Małgorzaty i Romana Grzymskich + Jerzy 

Derucki, int. Jana i Danuty Banaszak + Czesław Jaszczak, int. Pracowników Szkoły Podstawowej w 

Natalii + Stanisława Dominikowska, int. Kółka Różańcowego z Felicjanowa + Bożena Łukasiewicz, 

int. Zenona Sitkowskiego z rodz. + Barbara Ciesielska, int. Katarzyny Góra z rodz. + Jerzy 

Koralewski, int. Jadwigi Woździak z dziećmi + Marian, Bronisław i Rozalia Misiak, int. Wacława + 

Maria i Antoni Dyba, int. syna + Renata i Wojciech Kwiatosińscy, int. ojca + 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. + Zofia Grzelak, int. Anny Bujak + Janina Kubiak, int. Marii i Piotra 



Grabarczyk z rodz. + Genowefa Olejniczak, int. 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 Rychter, int. rodz. 

Kacprzaków z Brudzynia 

Zmarłe i żywe członkinie Koła Różańcowego ze Stefanii i o Boże błog. dla mieszkańców 

O Boże błog. i potrzebne łaski dla Darii z okazji 12-tych urodzin, int. rodziców 

O Boże błog. i potrzebne łaski dla ks. Szymona, ks. Janusza., ks. Proboszcza Sławomira i kapłanów 

posługujących w naszej parafii 

 

2) + Jerzy Medycki, int. córki Wioletty z mężem 

 

+ Tadeusz Lewandowski, int. koleżanek i kolegów córki Wioletty z firmy SUN-GARDEN – greg., ks. Piotr Ochotny 

+ Janina Golczyńska, int. Grona Pedagogicznego i pracowników szkoły w Natalii – greg., ks. Mateusz Szurgot 

+ Łucja Rydelska, int. mieszkańców ul. Senatorskiej –greg., ks. Andrzej Michałowski 

Sobota 

9 XI 
g. 7.00 + Wanda Drzewiecka, int. Stanisława Jaśniewskiego z rodz. 

g. 17.00 1) + Elżbieta Czupryńska, int. szwagierki Felicji z rodz. 

2) + Jerzy Derucki, int. żony 
+ Tadeusz Lewandowski, int. rodz. Andrzejewskich z Chrząblic – greg., ks. Piotr Ochotny 

+ Janina Golczyńska, int. Jana Kłysza z rodz. – greg., ks. Mateusz Szurgot 

+ Łucja Rydelska, int. Małgorzaty Przybył i Anny Szadkowskiej –greg., ks. Andrzej Michałowski 

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, godz. 10.00 + Zm. Rodzice Wilamowscy i Ochabscy, int. rodziny 

 
 
TRZYDZIESTA PIERWSZA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU   3 listopada 2019 r. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 
1. Trwa miesiąc naszej modlitwy i pamięci o wiernych zmarłych. Zachęcamy do ofiarowania  łaski odpustu 
zupełnego za naszych zmarłych, m.in. za pobożne nawiedzenie cmentarza oraz modlitwę w intencji 
zmarłego, do 8 listopada włącznie, przy spełnieniu zwyczajnych warunków odpustu.  
2. Naszą modlitwę wypominkową za zmarłych  będziemy polecali Panu Bogu w codziennym  różańcu po 
Mszy Świętej o godz. 17.00, oraz w niedziele listopada o godz. 16.30. 
3. Serdecznie dziękuję za włączenie się w uroczystą liturgię pod przewodnictwem J.E ks. bp. Wiesława 
Alojzego Meringa. 30.10.2019 r. Bóg zapłać za obecność dzieciom i młodzieży, członkom Kół Żywego 
Różańca, Asyście liturgicznej, LSO (Ministrantom), rodzinie p. Wysockich oraz wszystkim pracownikom 
parafii. Dziękuję delegacji Urzędu Gminy Władysławów za słowa pozdrowienia i szacunku, 
wypowiedziane dla księdza Biskupa Diecezjalnego.  
4. Z całego serca dziękuję wszystkim osobom oraz instytucjom, które zaangażowały się w przygotowanie 
uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. W imieniu parafian        i gości słowa wdzięczności 
kierujemy na ręce p. Wójt Elżbiety Klanowskiej dla wszystkich podległych służb gminnych, druhom OSP 
we Władysławowie oraz Policji. Osobno dziękuję pani Katarzynie Andrzejewskiej i panu Piotrowi 
Krawczykowi za przygotowanie dekoracji, kompozycji kwiatowych oraz wiązanek na groby naszych 
księży proboszczów. Dziękuję panom z administracji cmentarza, za czystość, porządek i przygotowanie 
liturgii w kaplicy i na cmentarzu.  



5. Słowa wdzięczności kieruję do panów: Leszka Kubackiego, Macieja Świtalskiego, Arkadiusza Zająca 
oraz pana sołtysa Jana Zielińskiego za pomoc w przygotowaniu pomieszczeń duszpasterskich do 
błogosławieństwa przez ks. Biskupa. Dziękując wszystkim materialnym ofiarodawcom, w imieniu parafii 
szczególnie dziękuję panu Marcinowi Walczak z Russocic, za bezpłatne wykonanie aneksu kuchennego do 
sali spotkań w Wikariatce.   
6. Duszpasterze dziękują wszystkim dzieciom wraz z rodzicami za uczestnictwo w modlitwie różańcowej  
w miesiącu październiku. Dziękujemy za radosne uczczenie naszych świętych patronów podczas „Balu 
Wszystkich Świętych”. „Bóg zapłać” księdzu Dawidowi i osobom wspomagającym w  zorganizowanie 
balu. 
7. Zapraszamy do odebrania nowego numeru biuletynu parafialnego. Zachęcamy także do nabycia  
tygodnika „Idziemy”. 
8. Dziękujemy za piękne przygotowanie świątyni - mieszkańcom Żdżarek oraz złożoną ofiarę na potrzeby 
Kościoła. O posprzątanie świątyni na najbliższą niedzielę, uprzejmie prosimy parafian, mieszkańców 
Russocic tzw. Debocha, od p. Marka Pietrzaka do p. Jabłońskiego – w sobotę, godz. 9.00. 
Dziękujemy Panu Michałowi Derdziak za pomoc w zakupie środków czyszczących potrzebnych do 
sprzątania Kościoła. 
9. W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności Ś.P. Wiesława Rychter z Międzylesia oraz 
Renatę Majchrzak z Russocic.  Wieczny odpoczynek… 
 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
• 4 XI – św. Karol Boromeusz (1538-1584), zasłużony reformator życia kościelnego; 
• 9 XI – rocznica poświęcenia bazyliki św. Jana na Lateranie. 

 
***** 

 
Msze Święte gregoriańskie, czyli tzw. Gregorianki, to 30 Mszy odprawianych w ciągu 30 

kolejnych dni (niekoniecznie przez jednego, tego samego kapłana) w intencji jednej osoby zmarłej. Nazwa 
ma związek z papieżem Grzegorzem Wielkim (590 – 604 r. po Chr). Kiedy był on jeszcze przełożonym 
klasztoru Benedyktynów w Rzymie, zmarł pewien mnich, przy którym znaleziono pieniądze. W owych 
czasach posiadanie własnych pieniędzy przez zakonnika, było uważane za wielkie przestępstwo – złamanie 
ślubu ubóstwa. Opat Grzegorz, aby dać lekcje braciom, nakazał pogrzebać ciało owego zakonnika poza 
klasztorem, w miejscu niepoświęconym. Pełen jednak troski o jego duszę, nakazał odprawić 30 Mszy 
Świętych dzień po dniu. Kiedy została odprawiona ostatnia Msza Święta, ów zakonnik miał się pokazać 
opatowi i podziękować mu, oświadczając, że te Msze Święte skróciły mu znacznie czas czyśćca. Odtąd 
panuje przekonanie, że po odprawieniu 30 Mszy Świętych, Pan Bóg w swoim miłosierdziu wybawia duszę, 
za którą są one ofiarowane, i wprowadza ją do nieba. 
 Praktyka Mszy Gregoriańskich rozwinęła się w VIII wieku. Towarzyszyło jej przekonanie  
o szczególnej skuteczności takiej formy modlitwy dla zmarłych, pozostających w czyśćcu. W 1884 roku 
Kongregacja Odpustów wyjaśniła, iż zaufanie wiernych do Mszy gregoriańskich jako szczególnie 
skutecznych dla uwolnienia zmarłego od kary czyśćca, należy uważać za rozumne i zgodne  
z wiarą. Wśród teologów utrwaliła się opinia, że źródłem szczególnej skuteczności Mszy gregoriańskich są 
osobiste zasługi papieża Grzegorza i jego wstawiennictwo. Znane są świadectwa osób, które mówiły, ze po 
odprawieniu, gregorianki zmarły w jakiś sposób dziękował za tę modlitwę, potwierdzając  
w ten sposób jej nieocenioną wartość. 
 Dokument Tricenario Gregoriano z 24 lutego 1967 roku, podkreśliła, że Msze Święte 
gregoriańskie mogą być odprawione tylko za jednego zmarłego, nigdy zaś zbiorowo za wielu zmarłych. 
Zaznacza również, iż kapłan może przerwać odprawianie Mszy Świętych gregoriańskich: w dni Triduum 
Paschalnego, gdy zaistnieje bez winy kapłana nieprzewidziana przeszkoda  
(na przykład choroba), z powodu niektórych czynności duszpasterskich  
(na przykład Msza Święta pogrzebowa lub Msza Święta za nowożeńców). Trzeba jednak pamiętać, że  
w takich sytuacjach kapłan jest zobowiązany do „uzupełnienia” liczby Mszy Świętych gregoriańskich do 
trzydziestu. Gdyby się zdarzyło, że kapłan z własnej winy zaniedbał odprawienie Mszy Świętej, 
zobowiązany jest do odprawienia ponownie trzydziestu Mszy Świętych  
w intencji zmarłego. 

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


