
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 17.00 
 

Nr 029 
12.01.2020 
Niedziela Chrztu 
Pańskiego 

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; 16.00 – 17.00 

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

 Modlitwa Słowem Bożym:  Mt 3, 13-17. 

Popatrz jak Jezus z pokorą podchodzi do Jana i prosi 
go o chrzest (w.13-15). Zanurza się cały w wodach 
Jordanu. Jezus „zanurza się” w życiu każdego z nas. 
„Zanurza się” w moim grzechu, w moich niepowodze-
niach, słabościach – aby wyzwolić mnie z grzechu  
i przywrócić radość życia. 
 Podobnie było na początku mojej historii życia, 
podczas chrztu. Jezus przyjął mnie już w łonie matki,  
a w dniu chrztu zanurzył się cały w moim życiu. 
 Czy wierzę, że przez chrzest – mój Pan, wypełnił 
sobą całe moje życie? Spróbuj wypowiadać powoli  
z miłością imię: Jezus. Wypowiadaj je z głębokim pra-
gnieniem zjednoczenia się z osobą Jezusa.  Jakie uczucia 
wywołuje to w twoim sercu? Czy są to uczucia: przy-
lgnięcia, akceptacji, bezpieczeństwa, przynależności? 
Wróć do sceny nad Jordanem (w.16-17). Zobacz otwie-
rające się niebiosa.  

Bóg nieustannie otwiera swoje serce. Otwiera je wobec 
Jezusa i podobnie otwiera serce wobec mnie. Czy czuję się 
ośmielony i zachęcony do otwierania mojego serca na 
„obecnego” Jezusa? 
 Popatrz jak Duch Boży spoczywa na Jezusie. Obejmuje 
Go i namaszcza całkowicie. To samo namaszczenie 
Duchem świętym dotyka mojego serca.  
 Spróbuj usłyszeć najpiękniejsze słowa, jakie 
wypowiada Nasz Ojciec Niebieski: „Tyś jest mój Syn 
umiłowany” (w. 17). Jezus jest umiłowanym Synem 
Boga, a ja w Nim zostałem usynowiony i już na zawsze 
umiłowany. Noszę w sobie moc i dziedzictwo miłości 
Boga. Powtarzaj to słowo Ojca codziennie i przy każdej 
okazji! 
Chcę uwielbiać mojego Boga, że posłał mi Jezusa. Chcę 
się upodobnić w oddaniu Mu całego mojego życia bez 
względu na konsekwencje. „Tyś jest mój, a ja jestem 
Twój”! 

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  12 – 19 stycznia 2020 
Niedziela 
12 I 

g. 7.30 W int. Panu Bogu wiadomej, int. Ireny 
g. 9.00 + Helena (4 rocz. śm.), Stanisław Mikołajczyk, int. dzieci z rodzinami 
g. 10.30 + Stanisława w 7 rocz. śm., Fryderyk i Aleksy Jesiołowski, int. dzieci z 

rodzinami 
g. 12.00 + Zdzisław Sylwestrzak (8 rocz. śm.), int. syna Tomasza z żoną i córkami 
g. 17.00 + Marianna Ćwiek (w I rocz. śm.), int. syna Stanisława z żoną 

+ Jan Mazurek, int. kuzynki Jadwigi Kranc z rodz.  – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Jadwiga Wojnarowska, int. Piotra Wojdak z rodz., Joli z rodz. i Teresy Wojdak – greg., ks. Marcin Filas 
+ Lilla Marzal, int. Grzegorza i Barbary Ressel z rodz. – greg., ks. Janusz Bartczak 
Małoszyna, g. 10.00 + Bolesław Lewandowski, int. Andrzeja i Henryka Poszwy z rodz. 
Poniedziałek 
13 I 

g. 7.00 1) + Marianna Sabina Banaszak (I rocz. śm.), int. rodz. 
2) + Anna Górska (I rocz. śm.), int. Grzegorza z żoną 

g. 17.00 + Jerzy Wróblewski, int. Małgosi Sylwestrzak z rodz. 
+ Jan Mazurek, int. koleżanek z pracy córki Emilii z firmy KIK – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Jadwiga Wojnarowska, int. rodz. Krygier z Wilczyna – greg., ks. Marcin Filas 
+ Lilla Marzal, int. Piotra Wojdaka z żoną i Teresą Wojdak – greg., ks. Janusz Bartczak 
Wtorek 
14 I 

g. 7.00 1) + Marianna Małecka (27 rocz. śm.), int. syna z rodz. 
2) + Wiktor Kałużny, int. chrześniaka Kazimierza z rodz. 

g. 17.00 + Bożena Łukasiewicz, int. chrześniaczki Arlety z mężem 
+ Jan Mazurek, int. Kółka Rolniczego Koła Gospodyń Wiejskich w Russocicach – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Jadwiga Wojnarowska, int. Marioli i Stanisława – greg., ks. Marcin Filas 
+ Lilla Marzal, int. Kół Różańcowych Rodziców za Dzieci – greg., ks. Janusz Bartczak 
Środa 
15 I 

g. 7.00 1) + Andrzej Mżywa, int. córki Moniki z mężem i dziećmi 
2) + Krystyna Holan, int. chrześniaczki Małgorzaty z mężem i córkami 

g. 17.00 + Elżbieta Czupryńska, int. bratanka Radosława Jesiołowskiego z żoną 
+ Jan Mazurek, int. rodz. Świątków i Orlikowskich – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Jadwiga Wojnarowska, int. Zdzisława Darula z dziećmi– greg., ks. Marcin Filas 
+ Lilla Marzal, int. chrześniaczki Agnieszki z rodz. – greg., ks. Janusz Bartczak 
Czwartek 
16 I 

g. 7.00 1) + Ludwik Maciaszek, int. żony z rodz. 
2) + Anna Górska, int. Justyny, Jarosława Przybył z synami 

g. 17.00 + Marianna Ćwiek (1 rocz. śm.), + Czesław Ćwiek (8 rocz. śm.), int. córki 
Teresy z rodz. 

+ Jan Mazurek, int. Bartosików z Izabelina – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Jadwiga Wojnarowska, int. Haliny Tomaszczyk z rodz. – greg., ks. Marcin Filas 
+ Lilla Marzal, int. Ewy i Karola Bielawnych z córkami z Ostrowa Wlkp – greg., ks. Janusz Bartczak 
Piątek  17 I g. 7.00 1) + Jolanta Trocha, int. Agnieszki i Michała Ziętek z dziećmi 

2) + Andrzej Jabłoński, int. kuzynki Doroty Matuszak z mężem i dziećmi 
g. 17.00: 1) Nowenna: + Bogdan Kmieć, int. dzieci z rodzinami + Zofia Czekalska, int. rodz. Drzewieckich 
z Natalii + Wacław Milewski, int. koleżanek i kolegów z zakładu Sintur + Janina Marciniak, int. rodz. 
Sosińskich i Marciniaków +  Zbigniew Brzychcy, int. Julii i Michała Łojewskich z rodz. + Anna Warzych, 
int. Bolesława Lewandowskiego z rodz. + Mirosław Siepka, int. sąsiadów Drzewieckich + Janusz Pałucki, 
int. Kamili z mężem i synkiem + Anna Górska, int. kolegi Arka Wawrzyniaka + Zygmunt Michalak, int. 
Jadwigi i Marka Kurz + Józef (40 rocz. śm.) i Sabina Sikorscy, int. córki i wnuków + Jan i Józefa Knebel, 
int. chrześniaczki Urszuli + Adaś Jasiński, int. Marceliny Brzezińskiej z rodz. + Lilla Marzal, int, koleżanki 
Danuty Żurawik z rodz. + Jadwiga Wojnarowska, int. Marii i Piotra Grabarczyków + Kazimierz Jóźwik, 
int. rodz.  Budków + Marek Trocha, int. Dominiki z rodz.  + Cecylia Ćwiek, int. Marii Rybickiej z rodz. + 
Tadeusz Malesza, int. Marka i Violetty Sawickich + Adam Szymaniak, int. rodz. Kacała i Stelmaszak + 
Stanisław Siepka, int. Anny i Ryszarda Golczyńskich z dziećmi + Henryka Maścińska, int. rodz. Zająców i 
Andrzejewskich + Cyryl Wilamowski, int. chrześniaczki Urszuli z mężem + Krystyna Holan, int. rodz. 
Jurczyńskich z Leszna + Anna Michalak, int. Bożeny i Krzysztofa Ciesielskich z rodz. 
+ Jan Mazurek, int. kuzyna Stanisława z rodz. – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Jadwiga Wojnarowska, int. brata Jerzego z  żoną – greg., ks. Marcin Filas 



+ Lilla Marzal, int. kuzynki Arlety z rodz. – greg., ks. Janusz Bartczak 
Sobota 
18 I 

g. 7.00 1) + Feliksa Przyborowska (19 rocz. śm.), int. córki Agnieszki z rodz. 
2) + Józef Jasiński, int. brata Eugeniusza z żoną 

g. 17.00 + Jerzy Wróblewski, int. rodz. Maciejewskich, Pokrywieckich, Biadasiewiczów 
+ Jan Mazurek, int. Heleny Jóźwik – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Jadwiga Wojnarowska, int. chrześniaczki Ewy z mężem i córkami – greg., ks. Marcin Filas 
+ Lilla Marzal, int. rodz. Siwków z Ostrowa Wlkp – greg., ks. Janusz Bartczak 
Niedziela  
19 I 

g. 7.30 + Honorata Płuciennik, int. syna Piotra z żoną 
g. 9.00 + Rafał Drzewiecki (22 rocz. śm.), int. żony 
g. 10.30 + Helena (30 rocz. śm.) i Kazimierz Wysoccy, int. syna Dariusza z żoną i dziećmi 
g. 12.00 + Henryk Gradecki, int. syna Dariusza z żoną 
g. 17.00 + Danuta Szewczyk, int. wnuka Łukasza z rodz. 

+ Jan Mazurek, int. sąsiadów Bartosików z Russocic  – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Jadwiga Wojnarowska, int. Wiesławy i Kazimierza Weberów – greg., ks. Marcin Filas 
+ Lilla Marzal, int. Marioli i Henryka Kranc z Kun – greg., ks. Janusz Bartczak 
Małoszyna, godz. 10.00 + Janina Kubiak, oraz + rodzice Kubiak i rodzice Bocian, int. rodziny 

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – 12 stycznia 2020 r. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1.Niedziela Chrztu Pańskiego kończy okres Bożego Narodzenia. Brzmią jeszcze kolędy, naszą uwagę przykuwa 
szopka, ale Ewangelia dzisiejsza przenosi nas o trzydzieści lat do przodu, nad Jordan. Chrzest Janowy i otwarte 
niebo nad zapowiedzianym Mesjaszem, otwiera nam w Jezusie drogę zbawienia. Chrzest Chrystusa zapowiada 
nam Sakrament Chrztu, przez który stajemy się przybranymi dziećmi Boga Ojca i świątynią Ducha Świętego. 
2. Chrzest Pana Jezusa w Jordanie, przypomina nam owoce naszego chrztu: Katechizm Kościoła mówi o pięciu 
skutkach: 1. Uwolnienie od grzechu pierworodnego;  2. Synostwo Boże; 3. Wszczepienie w Chrystusa Pana; 4. 
Udział w posłannictwie Jezusa i  Jego Kościoła; 5. Duchowość chrzcielna – tzn. upodobnienie się Chrystusa  
i jego miłości.  
3. W piątek, 17 stycznia, obchodzimy Dzień Judaizmu, a od 18 do 25 stycznia będziemy obchodzili w Kościele 
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Uczyńmy wszystko, co w naszej mocy, aby każdego dnia wypełniać 
polecenie Pana Jezusa, abyśmy byli jedno. W to wielkie nawoływanie Kościoła do jedności, włączmy także nasze 
osobiste modlitwy.  
4. W naszej parafii trwają doroczne odwiedziny duszpasterskie, tzw. kolęda. Program kolędy jest wywieszony  
w gablocie parafialnej, drukowany w biuletynie i umieszczony jest na stronie internetowej parafii. 

13  I 
Poniedz. 

Godz. 8.30 Skarbki Trzech księży 
Godz. 15.00 Leonia Dwóch księży od obu stron 

14  I 
Wtorek 

Godz. 8.30 Natalia Dwóch księży od początku i od końca 
Godz. 15.00 Władysławów 

Rynek, lewa 
strona 

Dwóch księży od obu stron – jeden od państwa 
Sosińskich, drugi od państwa Andrzejczaków 

15  I 
Środa 

Godz. 8.30 Milinów Dwóch księży od obu stron 
Godz. 15.00 Władysławów 

Rynek, prawa 
strona 

Dwóch księży od obu stron – jeden od państwa 
Dębińskich, drugi od państwa Cegielskich 

16  I 
Czwartek 

Godz. 
15.00 

Władysławów 
ul. Lecha 

Dwóch księży, jeden od początku, drugi od końca 

17  I 
Piątek 

Godz.  8.30 Stefania Jeden ksiądz 
Godz. 15.00 Władysławów 

ul. Mieszka 
Dwóch księży, jeden od początku, drugi od końca 

18  I 
Sobota 

Godz. 
8.30 

Władysławów 
ul. Kaliska 

Dwóch księży od obu stron 

Kamionka i 
Ignacew 

Trzeci ksiądz 



Godz.  
15.00 

Władysławów 
ul. Orla 

Dwóch księży, jeden od początku, drugi od końca 

5. Bardzo serdecznie dziękuję za  przygotowanie świątyni – mieszkańcom Skarbek oraz ofiarę na potrzeby 
kościoła. Na najbliższą niedzielę uprzejmie proszę parafian, mieszkańców Natalii,  w  sobotę na godz. 900.  
6. W ostatnim tygodniu pożegnaliśmy Śp. Leokadię Kwiatkowską, l. 98, z Władysławowa. Najbliższej rodzinie 
składamy wyrazy współczucia, a wszystkich wzywamy do modlitwy za naszą siostrę: Wieczny odpoczynek… 
7. Zachęcamy do odebrania nowego numeru Biuletynu oraz polecamy tygodnik „Idziemy”. W nim interesujące 
artykuły, m.in.: Kto może zostać rodzicem chrzestnym? Jak powinniśmy wybierać dzieciom rodziców 
chrzestnych oraz jakie prawa i obowiązki na nich spoczywają? 

Rodzice Chrzestni 

 W sakramencie chrztu obok rodziców naturalnych, w centrum znajdują się także rodzice chrzestni. Już samo 
określenie: „rodzice chrzestni”, „ojciec chrzestny, matka chrzestna” zawiera duchowe ojcostwo. Św. Jan 
Chryzostom (IV w.) nazywa to wprost - przyjęciem ochrzczonego za syna: „Nazywa się ich ojcami duchownymi, 
by zdali sobie sprawę, jak troskliwie winni zaznajamiać się z rzeczami duchownymi tych, których dano im w 
opiekę” 

Troska rodziców chrzestnych wyraża się: 
 w przyjęciu odpowiedzialności za dziecko – w modlitwie, pomocy w pogłębianiu wiary (winni 

być także świadkami Bierzmowania), utrzymywaniu relacji z chrześniakiem także w wieku 
dojrzałym. W przypadku śmierci rodziców naturalnych, to oni przejmują ich obowiązki. 

 w pełnieniu roli świadka Kościoła podczas udzielania sakramentu chrztu dziecku, w ukazywaniu 
wiary i w życiu według wiary, w byciu świadkami przyjęcia dziecka do wspólnoty Kościoła. 

      Rola rodziców chrzestnych wymaga obecnie mocnego przemyślenia, a nawet reformy dotychczasowego 
podejścia. Oznacza to, odejście od dotychczasowej praktyki doboru rodziców chrzestnych na prawach sympatii, 
osobistych przyjaźni, a nawet pokrewieństwa. Dzisiaj należy kierować się w wyborze: troską o duchową 
dojrzałość, dorosłość w wierze, podjęcie prawdziwej odpowiedzialności, odważny i chrześcijański styl życia 
chrzestnych oraz gotowość do służby. 

Modlitwa chrzestnego za siebie: 
Panie Boże, modlę się, abyś mnie prowadził 
i podtrzymywał w byciu dobrym chrzestnym.  
Udziel mi mądrości i Twojej miłości. 
Pomóż mi być dobrym przykładem chrześcijańskiego życia 
i podtrzymuj we mnie pamięć o moim drogim chrześniaku. Amen. 

Modlitwa za chrześniaka: 
Niebieski Ojcze, dziękuję ci za dar …(imię chrześniaka) 
i za wszelką radość, jaką to dziecko przyniesie. 
Bądź z nim na jego chrześcijańskiej drodze życia, 
aby poznał naszego Pana Jezusa Chrystusa 
jako Zbawiciela i najlepszego Przyjaciela. Amen. 

Duchowy związek rodziców chrzestnych z chrześniakiem, zachęca też obok codziennej modlitwy, zamówionej 
Mszy św., ofiarowanej w tym dniu Komunii św.  - do wysłania np. życzeń z okazji zbliżającej się, kolejnej 
rocznicy jego chrztu. Taki mały pocałunek serca! 

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


