
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 031 
26.01.2020 
III 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; 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 4, 12 – 23. 
    Przedstawię sobie Jezusa, który wyczerpany 40-
dniowym postem na pustyni, przybywa do rodzinnego 
Nazaretu. Tutaj zamiast przyjęcia, spotyka go bolesne 
odrzucenie ze strony ziomków, sąsiadów, znajomych. 
Jezus prześladowany przez rodaków, rozpoczyna 
jednak swoją misję zbawienia. 

• Pomyślę o tych, których najmniej lubię, których po 
ludzku nie akceptuję. Poproszę gorąco Jezusa, aby 
pomógł mi zbliżyć się do nich i do ich słabości. 
    Jezioro i znajdujący się przy brzegu port, to dla 
Szymona i Andrzeja – miejsca szczególne. To ich 
codzienność, miejsca ich pracy, zmagania się o chleb, 
utrzymanie, rodzinę. 

• Jak wyglądają moje miejsca, w których pracuję na 
chleb powszedni, na swoje utrzymanie? Czy pracuję  
z pasją, czy tylko zarabiam pieniądze?  

     Czy praca mnie rozwija, czy staję się coraz lepszy  
w swoim zawodzie? Czy zapraszam Jezusa do swojej 
codzienności, do swojej pracy? Czy pracuję z Jezusem, czy 
umiem pracować w zespole, razem z innymi? 
      W rybacką codzienność braci rybaków wkracza Jezus. 
Podziwia ich profesjonalizm, trud i poświęcenie. Nasz Pan, 
składa im propozycję jakościowej zmiany życia. Zamiast 
ryb – ludzkie serca, zamiast sieci – Boże słowo, zamiast 
Jeziora Galilejskiego – cały świat. 

 Czy próbuję iść w moim życiu za Jezusem? Jeżeli idę, to 
jak? Natychmiast, z entuzjazmem. Czy opieszale, jak 
maruder, ciągle odpoczywając, narzekając na trudy, 
oglądając się za siebie? Co mnie najbardziej obciąża i co 
powinienem jak najszybciej – odrzucić? 

 Czy pozwalam, aby Pan codziennie łowił mnie w sieci 
swojej Miłości? Czy pomagam Jezusowi łowić ludzkie 
serca? Pomodlę się o nowych Bożych rybaków. 
 

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  26 stycznia – 2 lutego 2020 
Niedziela 
26 I 

g. 7.30 + Dariusz Gąbka, int. brata Zbigniewa z żoną i synem Bartkiem 
g. 9.00 + Józef Siepka (II rocz. śm.), int. żony i dzieci 
g. 10.30 1) + Edward Michalak (16 rocz. śm.), int. żony i dzieci 

2) W int. mieszkańców Natalii – o Boże błog. i potrzebne łaski w r. Pańskim 2020 
g. 12.00 1) O Boże błogosławieństwo dla Adriana z ok. 18–tych urodzin, int. rodziców i 

dziadków 
2) Dziękczynna za 45  lat Sakr. Małżeństwa Kazimierza i Barbary Małolepszych – z 
prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski 

g. 17.00 + Marianna Ćwiek, int. wnuczki Pauliny 
+ Jan Mazurek, int. teściowej Joanny Pasternak – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Jadwiga Wojnarowska, int. Gibaszków ze Stefanii – greg., ks. Marcin Filas 
+ Lilla Marzal, int. sąsiadów Bartczaków ze Stefanii z rodz. – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Kazimierz Jóźwik, int. Radosława i Renaty Zabłockich z rodz. – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Krystyna Holan, int. Dzidki Dąbrowskiej i Anny Rembas – greg., ks. Józef Szymański 
Małoszyna, g. 10.00 + Cyryl Wilamowski (2 rocz. śm.), int. rodziny 
Poniedziałek 
27 I 

g. 7.00 + Zygmunt Darul, int. Sylwestrzaków ze Skarbek 
g. 17.00 1) + Jerzy Derucki, int. syna Zygmunta z żoną 

2) + Leon Kaczmarczyk, int. córki Moniki z rodz. 
+ Jan Mazurek, int. rodz. Walkowskich z Natalii – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Jadwiga Wojnarowska, int. Kółka Różańcowego ze Stefanii – greg., ks. Marcin Filas 
+ Lilla Marzal, int. Gabrieli i Dariusza Bartczaków z córkami – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Kazimierz Jóźwik, int. chrześniaka Piotra z rodz.– greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Krystyna Holan, int. koleżanek córki Beaty: Sylwii, Gosi, Renaty, Sylwii – greg., ks. Józef Szymański 
Wtorek 
28 I 

g. 7.00 + Zenon Wegner, int. Krystyny Markiewicz, Anny Szymańskiej i Władysława 
Kusz z rodzinami 

g. 17.00 1) + Wanda Maciejewska, int. wnuka Maćka z żoną 
2) + Jerzy Medycki, int. teściów Gmach 

+ Jan Mazurek, int. rodz. Kostrzewów z Russocic – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Jadwiga Wojnarowska, int. Agnieszki Robak z rodz. – greg., ks. Marcin Filas 
+ Lilla Marzal, int. Zbyszka Czupryńskiego z rodz. – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Kazimierz Jóźwik, int. rodz. Michalaków z Polichna – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Krystyna Holan, int. Kółka Różańcowego z Felicjanowa – greg., ks. Józef Szymański 
Środa 
29 I 

g. 7.00 + Jolanta Trocha, int. Borowczyków z Malanowa 
g. 17.00 1) + Bożena Łukasiewicz, int. siostrzeńca Dariusza 

2) + Kazimierz Augustyniak, int. siostry Janiny z rodz. 
+ Jan Mazurek, int. Janiny i Jana Bartczaków z Russocic – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Jadwiga Wojnarowska, int. Danuty, Wiesławy i Małgorzaty Przyborowskich z rodzinami – greg., ks. M.Filas 
+ Lilla Marzal, int. Marii i Krzysztofa Zająców – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Kazimierz Jóźwik, int. Jadwigi Drzewieckiej z rodz. – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Krystyna Holan, int. rodz. Walczaków, Gąbków i Trochów – greg., ks. Józef Szymański 
Czwartek 
30 I 

g. 7.00 + Ireneusz Krzyżostaniak, int. brata Tadeusza z żoną i dziećmi 
g. 17.00 1) + Magdalena Popielarz, int. rodziców (II rocz. śm.) 

2) + Lidia  Ratajczak, int. brata Przemysława z Marzeną 
+ Jan Mazurek, int. sąsiadów Borowskich – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Jadwiga Wojnarowska, int. Danuty i Henryka Mikołajczyków z rodz. – greg., ks. Marcin Filas 
+ Lilla Marzal, int. Magdaleny i Patryka Zająców z córką – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Kazimierz Jóźwik, int. Pracowników i emerytów Gm. Przedszkola we Wł–wowie – greg., ks. T. Kaczmarek 
+ Krystyna Holan, int. Małgorzaty Chojeckiej – greg., ks. Józef Szymański 
Piątek       31 I g. 7.00 + Lucyna Walczak (I rocz. śm.), int. córki Barbary z rodz. 



g. 17.00: 1) Nowenna: + Wacław Milewski, int. koleżanek i kolegów z zakładu Sintur + Janina Marciniak, 
int. sąsiadów Drzewieckich z Natalii +  Zbigniew Brzychcy, int. Tomasza Łojewskiego + Janusz Pałucki, 
int. Urszuli Jońskiej z rodz. + Lucjan Drewnowski, int. Moniki Kasprzak + 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 + Krzysztof 
Andrzejewski, int. rodz. Szulc, Chrzempiec i Stroiwąs + Henryk Ukraiński (20 rocz. śm.), int. żony i dzieci z 
rodzinami + Leokadia Kwiatkowska, int. córki z rodz. + Stanisław Szczeciński, int. teściów Bąkowskich z 
rodz. + Mirosław Pieterczyk (II rocz. .śm.), int. żony i dzieci z rodzinami + Marek Połatyński, int. córki z 
rodz. + Władysław (30 rocz. śm.), Helena Ciesielscy, Antoni Broszęcki, int. rodziny + Czesław 
Augustyniak, int. sąsiadów Gierbów + Roman Sakwa, int. rodz. Szewczyków z Natalii + Andrzej Rembas, 
int. Anitki i Wojciecha Drzewieckich z rodz. + Zdzisław Prusinowski, int. Doroty Prusinowskiej z córkami + 
Daniela Płuciennik, int. rodz. Kwiatkowskich + Danuta Szewczyk, int. Iwony i Krzysztofa Szymczak z 
córką + Dariusz Przybył, int. sąsiadów Czupryńskich z rodz. 
2) + Stefania Matuszak, int. siostry Jadwigi z rodz. 
+ Jan Mazurek, int. Elżbiety Zawady z rodz. z Konina – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Jadwiga Wojnarowska, int. Eweliny Kulka z mężem i dziećmi– greg., ks. Marcin Filas 
+ Lilla Marzal, int. Martyny i Roberta Andrzejewskich z córką– greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Kazimierz Jóźwik, int. Meli i Józefa Sobisiów z rodz. – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Krystyna Holan, int. Piotra i Małgorzaty Trybus z córką – greg., ks. Józef Szymański 
Sobota 
1 II 

g. 7.00 + Krystyna i Jan Jabłoński, int. wnuków i prawnuków 
g. 17.00 1) + Danuta Szewczyk, int. wnuka Tomasza z rodz. 

2) + Ks. kan. Andrzej Kaczmarek, int. organisty Karola Łukaszewskiego z rodz. 
+ Jan Mazurek, int. sąsiadów Kaczorowskich – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Jadwiga Wojnarowska, int. chrześniaczki Anny Bujak – greg., ks. Marcin Filas 
+ Lilla Marzal, int. kuzynki Ani Bujak – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Kazimierz Jóźwik, int. rodz. Kotarskich – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Krystyna Holan, int. Iwony i Jarosława Szymczaków z rodz. – greg., ks. Józef Szymański 
Niedz. 
2 II 

g. 7.30 + Marianna (imieninowa), Wincenty Bartczak, int. córki Cecylii z rodz. 
g. 9.00 + Wanda, Jan Maciaszek, int. syna Józefa z rodz. 
g. 10.30 1) + Karol Zioła (12 rocz. śm.), int. rodziców 

2) W 18 rocz. urodzin Martyny – o Boże błogosławieństwo, int. mamy i siostry 
g. 12.00 + Andrzej Mżywa, int. syna Pawła z dziećmi 
g. 17.00 + Jadwiga Brzychcy, int. chrześniaka Tomasza Łojewskiego 

+ Jan Mazurek, int. sąsiadów Wysockich – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Jadwiga Wojnarowska, int. Darka Tomczyka – greg., ks. Marcin Filas 
+ Lilla Marzal, int. kuzyna Wojtka z rodz. – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Kazimierz Jóźwik, int. sąsiadów Banaszaków – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Krystyna Holan, int. Danuty i Jacka Kokorzyckich z rodz. – greg., ks. Józef Szymański 
Małoszyna, godz. 10.00 + Dorota Majcherek, int. córki 

 
III NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 26 stycznia 2020 r.  –  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Bóg zapłać za ofiary złożone dzisiaj na potrzeby inwestycyjne w naszej parafii. Dziękujemy też za ofiary składane 
przy okazji kolędy. 
2. Dzisiejsza, ostatnia niedziela stycznia, tradycyjnie, od 1954 r. obchodzona w Kościele  – jako Światowy Dzień 
Trędowatych. Od początku, podobnie i dzisiaj – trędowatymi opiekują się głównie chrześcijańscy misjonarze. 
Wspierajmy ich naszymi modlitwami i ofiarami. 
3. Decyzją Ojca Świętego Franciszka – dziś w całym Kościele przypada też „Niedziela Słowa Bożego”. Ma ona być 
poświęconą celebracji, refleksji oraz krzewieniu Słowa Bożego w naszym życiu z wiary. Posłuszni Ojcu Świętemu, 
przyjmijmy dzisiejsze słowo Boże jako Boży Dar, który oświeca nasze oczy, oczyszcza sumienia, i daje łaskę do 
owocnego realizowania chrześcijańskiego powołania. Wracając do domu, sięgnijmy dzisiaj po nasze Pismo Święte. 



Jak uczy Św. Bonawentura: „Czytanie Pisma Świętego winno być w życiu katolika nie mniejszym obowiązkiem niż 
modlitwa. W chwilach ciężkiego smutku, zwątpień     i niepowodzeń, znajomość Pisma Świętego będzie najlepszym 
drogowskazem postępowania” 
4. W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Zapraszamy na nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca 
Maryi w sobotę: (1.02.2020) r. na godz. 7.00 
5. W przyszłą niedzielę, 2 lutego, będziemy obchodzili święto Ofiarowania Pańskiego, w naszej polskiej tradycji 
nazywane także świętem Matki Bożej Gromnicznej. Za tydzień na uroczystą liturgię niedzielną przynieśmy 
zaopatrzone okapnikami świece zwane gromnicami. Zostaną one pobłogosławione, aby przez cały rok, a zwłaszcza 
w chwilach trwogi i cierpienia, przypominały nam o Jezusie – Światłości Narodów, który nieustannie oświeca drogi 
naszego życia. Dzisiaj można nabyć tzw. gromnice, woskowane w cenie – 10 zł/szt. 
6. Z inicjatywy Świętego Jana Pawła II święto Ofiarowania Pańskiego jest także Światowym Dniem Życia 
Konsekrowanego. Naszą modlitwą obejmiemy osoby poświęcone Bogu i ludziom, żyjące w różnych zakonach  
i zgromadzeniach zakonnych. Tego dnia będziemy prosić o liczne i święte powołania do życia zakonnego z naszych 
rodzin i parafii. Wesprzemy też materialnie zakony kontemplacyjne, klauzurowe i borykające się z trudnościami 
finansowymi. 
7. Bardzo serdecznie dziękuję za  przygotowanie świątyni – mieszkańcom Leonii oraz złożoną ofiarę na potrzeby 
kościoła. Na najbliższą niedzielę uprzejmie proszę parafian, mieszkańców Stefanii,  w  sobotę na godz. 900. 

8. Wczoraj zakończyliśmy wizytę duszpasterską w naszej parafii. Pozostały jeszcze rodziny na tzw. kolędę 
uzupełniającą, dodatkową. Zapisy dzisiaj, po Mszy Św. w zakrystii. Kolędą w poniedziałek od godz. 15.00. lub 
uzgodnionym terminie. 
 

Wybrane – najważniejsze wydarzenia duszpasterskie roku 2019: 

 Wizyta duszpasterska – grudzień/styczeń 2018/2019; 
 7 – tygodniowe rekolekcje Odnowy w Duchu Świętym: „Seminarium Wiary” – ks. Adam, luty – kwiecień 2019 r.; 
 Śmierć i pogrzeb ks. proboszcza kan. Andrzeja Kaczmarka 3 – 7.03.2019 r.  
 Wprowadzenie w urząd nowego proboszcza: ks. Świerada Sławomira Pettke – 11.03.2019 r.; 
 Rekolekcje Wielkopostne – pod przewodnictwem ks. prob. Krzysztofa Antczaka, Diecezjalnego moderatora 

Odnowy w Duchu Świętym – 31.03 – 3.04.2019 r.; Rekolekcje przed odpustem Św. Michała Archanioła – 
prowadził: o. prof. Paweł Warchoł, franciszkanin konwentualny. Rekolekcje Adwentowe – ks. prof. Zdzisław 
Janiec z KUL.  

 Pobłogosławienie kapliczki Matki Bożej Fatimskiej w Mikołajewie (ks. prob. Świerad) – 1.05.2019 r.  
 Błogosławieństwo nowego Krzyża przydrożnego w Przemysławowie (ks. Adam) – 1.05.2019 r.  
 Błogosławieństwo odnowionego Krzyża przydrożnego w Kamionce (ks. prob. Świerad) – 20.05.2019 r.  
 Sakrament Bierzmowania naszej młodzieży – pod przewodnictwem ks. Biskupa Stanisława Gębickiego – 

22.05.2019 r.  
 Wyjazd na „Lednica 2000” (23 osoby z ks. Dawidem) 1–2.06.2019 r.; 
 I Komunia Św. – 23 dzieci klasy III Szkoły Podstawowej 9.06.2019 r.;  
 Biuletyn Parafialny nr 1 (700 egz.) – 30.06.2019 r.; 
 Błogosławieństwo kapliczki Matki Bożej Niepokalanej w Russocicach – Malinie (ks. prob. Świerad) – 8.09.2019 r.  
 Wyjazd do Włocławka na „Polska pod Krzyżem”  – (35 parafian z ks. Dawidem); 
 Rekolekcje przed odpustem Św. Michała Archanioła oraz uroczystość odpustowa – prowadził: o. dr hab.  Paweł 

Warchoł, franciszkanin z Warszawy – 22 – 29.09.2019 r.; 
 Akcje charytatywne parafialnego i szkolnego Caritas: „Tornister misyjny”, „Prezent dla ubogiego”, „Dar serca”; 
 XIX obchody Dnia Papieskiego 5.10.2019 r. Kościół/ Dom Parafialny; 
 Wizyta  Biskupa Włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa w naszej parafii: nawiedzenie cmentarza, 

pobłogosławienie wyremontowanych pomieszczeń w wikariatce i Msza na zakończenie miesiąca różańcowego – 
spotkanie z „Żywym Różańcem” i z dziećmi uczestniczącymi w różańcu – 30.10.2019 r.; 

 „Bal Wszystkich Świętych” – 31.10.2019 r.; 
 Rekolekcje adwentowe  6–9.12. 2019 r. prowadził ks. prof. Zdzisław Janiec z KUL–u.  
 „Eucharystia Młodych” spotkanie modlitewne dla młodzieży z całego dekanatu – 20.12.2019 r.; 
 

 


