
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 027 
29.12.2019 

Niedziela Św. Rodziny 

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 
W czasie kolędy czynna po Mszy św. wieczornej 

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

Mt 2,13-15,19-23 
Niedługo po wielkiej radości z narodzin Jezusa dla 
Maryi i Józefa rozpoczyna się okres wielkiej 
próby. Muszą uciekać przed Herodem, który chce 
zabić Jezusa. Spróbuję wyobrazić sobie to 
wydarzenie, aby przeżyć je razem z nimi. Zapytaj 
Maryję i Józefa o uczucia, jakie im towarzyszyły. 
Wczuję się w ich cierpienie i towarzysz im  
w ucieczce do Egiptu. Spróbuję przypomnieć 
sobie pewne sytuacje z twojego życia, które Cię 
zaskoczyły. 
• Jak wtedy reagowałem? Jak znoszę nagłe 
doświadczenie cierpienia? Opowiem o tym 
szczerze Maryi, Józefowi i maleńkiemu Jezusowi. 
Bóg opiekuje się Rodziną Jezusa. Przestrzega ja 
przed niebezpieczeństwem. Za pośrednictwem 
Anioła, który objawia się Józefowi we śnie 
wskazuje drogę ucieczki, troszczy się o nich 

w drodze i w czasie pobytu w obcym kraju. Pomaga im 
wrócić do Ojczyzny.  
• Czy pamiętam sytuacje z mojego rodzinnego życia,  
w których wyraźnie odczułem, jak cudownie Bóg 
prowadził moja rodziną (wspólnotę) pośród trudnych 
prób i doświadczeń życia? Podziękuję Bogu za tę 
chwilę.  
Józef bezgranicznie zaufał nakazom Boga, mimo iż 
dowiedział się, że w Judei panuje Archelaos, syn Heroda 
i bał się tam iść. 
• Czy potrafisz zaufać Bogu i powierzyć mu swoje troski 
i zmartwienia? Czy potrafisz być cierpliwy i ufny? 
W końcowej modlitwie zaproszę Maryję, Józefa  
i Dzieciątko do swojej rodziny i wspólnoty. Powierzę im 
najtrudniejsze problemy.  
Wypowiedz je i z wiarą powtórz: „Wszystko w rękach 
Boga”. 

 

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  29 grudnia 2019 – 5 stycznia 2020 
Niedziela 
29 XII 

g. 7.30 + Jan Kawałkiewicz (8 rocz. śm.), int. żony 
g. 9.00 + Franciszek Ziętek (5 rocz. śm.), int. żony z dziećmi 
g. 10.30 + Jan, Kazimiera Musiał, cała rodz. Musiałów, ojciec Zachariasz 

Jabłoński, int. rodz. Kuszów 
g. 12.00 Za parafian 

Dziękczynno – błagalna w 50 rocz. ślubu Eugenii i Zygmunta 
Raźny 

g. 17.00 + Marianna Banaszak, int. wnuczki Martyny z Krzysztofem 
+ Krzysztof Andrzejewski, int. Renaty i Roberta Cieślak, Mirosława Szymczaka – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Janina Kubiak, int. chrześniaczki Doroty Szamałek z rodz. – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Stanisław Szczeciński, int. kuzynki Sabiny Drzewieckiej z rodz. – greg., ks. Lech Król 
Małoszyna, g. 10.00 + Bolesław Lewandowski, int. rodz. Lewandowskich z Małoszyny 
Poniedziałek 
30 XII 

g. 7.00 1) + Marianna Popielarz, int. chrześniaczki Danusi z mężem 
2) + Janina Kotońska, int. szwagierki Wandy Kotońskiej 

g. 17.00 + Wanda Drzewiecka, int. Kółka Różańcowego z Felicjanowa 
+ Krzysztof Andrzejewski, int. kuzynki Bożeny Przerwa z rodz. – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Janina Kubiak, int. sąsiadów Koralów – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Stanisław Szczeciński, int. Mieczysława i Anny Kulig – greg., ks. Lech Król 
Wtorek 
31 XII 

g. 7.00 1) + Bożena Łukasiewicz, int. siostry Zofii 
2) + Dariusz Przybył, int. siostry Marii z mężem 

g. 17.00 Dziękczynna – Zakończenie Roku 
+ Stanisław Szczeciński, int. Ryszarda Karpińskiego z żoną – greg., ks. Lech Król 
Środa 
1 I 

g. 9.00 + Anna Michałowska (10 rocz. śm.), int. dzieci 
g. 10.30 + Bronisława Furtak w 10 rocz. śm., int. córek z rodzinami 
g. 12.00 + Honorata (1 rocz. śm.), Zygmunt Płuciennik, int. córki Elżbiety z 

mężem 
g. 17.00 + Mieczysław Zioła (imieninowa) i Sabina Zioła, int. dzieci z 

rodzinami 
Małoszyna, godz. 10.00   + Marianna Sabina Banaszak, int. sąsiadów Lipińskich 
+ Stanisław Szczeciński, int. Marii i Krzysztofa Zająców z Russocic – greg., ks. Lech Król 
Czwartek 
2 I 

g. 7.00 1) + Salomea (7 rocz. śm.) i Szczepan (5 rocz. śm.) Antczak, int. 
syna Stanisława 
2) + Jan Banasiak, int. brata Ryszarda z żoną 

g. 17.00 + Danuta Szewczyk, int. wnuka Daniela z żoną i córkami 
+ Stanisław Szczeciński, int. rodz. Grabiaszów i Kaszyńskich – greg., ks. Lech Król 
Piątek  3 I g. 7.00 + Ewa Ratyńska (1 rocz. śm.), int. bratanicy Agaty z rodz. 

g. 15.30 + Dariusz Gąbka, int. rodziców 
g. 17.00: 1) Nowenna: + Barbara Budka (3 rocz. śm.), int. męża + Bogusława Bąk, int. Iwony i 
Krzysztofa Szymczak z córką + Janina Marciniak, int. rodz. Sosińskich i Marciniaków + Radosław 
Batorski, int. kolegów z pracy + Dariusz Przybył, int. sąsiadki Marianny Janiak + Cyryl Wilamowski, 
int. kuzynki Zofii z mężem + Cecylia Ćwiek, int. Kółka Różańcowego z Tarn. Młyna + Adam 
Szymaniak, int. Marty z Dawidem i Majeczką + Eugeniusz Iwiński, int. Pracowników PAK Serwisu + 
Renata Kwiatosińska, int. rodz. Zająców z Przykony + Anna Górska, int. sąsiadów Trocha + Leon 
Kaczmarczyk, int. rodz. Kaczmarków i Połatyńskich z dziećmi + Stefania Matuszak, int. sąsiadów 
Pawlewskich + Jadwiga Drzewiecka, int. Tadeusza Siepki z rodz. + Bogdan Malesza, int. sąsiadów 
Jędrzejczak, Przybylskich, Rydelskich + Lidia Ratajczak, int. koleżanek i kolegów z klasy ze szkół z 
Chylina i Władysławowa + Janina Kotońska, int. sąsiadów Wojdaków i Lichańskich + Barbara 
Wejman, int. Danuty Zioły z rodz. + Marta Czekała, int. rodz. Boruckich + Zygmunt Darul, int. żony 
z dziećmi +  Zbigniew Brzychcy, int. Julii i Michała Łojewskich z rodz. + Anna Warzych, int. 



Bolesława Lewandowskiego z rodz. + Mirosław Siepka, int. sąsiadów Drzewieckich 
 

2) + Ks. Edward, Kunegunda, Edward Rosiak, Monika i Henryk Szkudlarek, 
int. rodz. Szkudlarek 

+ Stanisław Szczeciński, int. Mirosława Perek z żoną – greg., ks. Lech Król 
Sobota 
4 I 

g. 7.00 1) + Stanisław Biernat (12 rocz. śm.), Marianna i Stefan 
Kaniewscy, int. rodziny 
2) Dziękczynno – błagalna z prośbą o zdrowie i potrzebne łaski w 
50 rocz. ślubu Krystyny i Zygmunta 

g. 17.00 W 60 rocz. ślubu Krystyny i Ignacego Darul, int. dzieci z rodzinami 
+ Stanisław Szczeciński, int. szwagra Ryszarda z żoną i synem Mateuszem – greg., ks. Lech Król 
Niedziela  
5 I 

g. 7.30 + Tytus Dachman i zmarli z rodz. Dachmanów, int. Ewy Wasik z 
rodz. 

g. 9.00 + Krystyna, Edward Brzezińscy; Józefa, Michał Janiak, int. syna i 
wnuka z rodz. 

g. 10.30 + Józef (19 rocz. śm.) i Marianna Dębowscy, int. córki i wnuków 
g. 12.00 + Antoni Głąb (5 rocz. śm.), int. żony i córek z rodzinami 
g. 17.00 + Jerzy Wróblewski, int. wnucząt: Emilki z rodz., Kingi z rodz., 

Agaty, Michała, Alicji 
+ Stanisław Szczeciński, int. szwagra Bogumiła – greg., ks. Lech Król 
Małoszyna, godz. 10.00 + Honorata i Czesław Tomczyk, int. rodziny 

 
 

ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA                         29 grudnia 2019 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Dzisiejsza niedziela, jest świętem Świętej Rodziny Nazaretańskiej: Jezusa, Maryi i Józefa. 
Wpatrując się w Świętą Rodzinę, łatwiej zrozumiemy nasze powołanie do życia w rodzinie. Prośmy 
Pana Boga, aby w tych niełatwych czasach wszystkie rodziny naszej parafii stawały się prawdziwym 
domowym Kościołem.. Zawierając autentyczną przyjaźń ze Świętą Rodziną, uczmy się sztuki 
budowania więzi w oparciu o prawdziwą miłość. 
2. Zbliża się koniec roku kalendarzowego 2019. Podobnie jak wszystkie ostatnie lata miniony rok był 
brzemienny w wydarzenia w Kościele powszechnym i naszej lokalnej wspólnocie. Warto pochylić się 
nad radościami, sukcesami, ale także nad najtrudniejszymi momentami i doświadczeniami tego czasu. 
Pożegnaliśmy długoletniego proboszcza ks. kan. Andrzeja Kaczmarka (2009-2019). Szczegółowe 
sprawozdanie z minionego roku podamy w jedną z niedziel stycznia. 
3. We wtorek, 31 grudnia, podczas specjalnego nabożeństwa dziękczynno-przebłagalnego w naszym 
kościele, które będziemy celebrowali o godz. 17.00, podziękujemy Bogu – dobremu Ojcu, za miniony 
czas i za otrzymane dobro. Przeprosimy za popełnione grzechy. Będziemy również prosić  
o błogosławieństwo nad nami, naszymi rodzinami i nad naszą Ojczyzną. Za publiczne odśpiewanie 
hymnu „Ciebie, Boga, wysławiamy” podczas tego nabożeństwa będzie można uzyskać odpust 
zupełny. 
4. W nadchodzącym tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne: 

 W pierwszy czwartek miesiąca zapraszamy na Mszę Świętą o godz. 7:00 i 17:00 podczas, 
której będziemy się modlić o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne szczególnie z naszej 
wspólnoty parafialnej.  



 W pierwszy piątek miesiąca przeżyjemy w duchu wynagrodzenia Najświętszemu Sercu 
Pana Jezusa za nasze grzechy. Msza wotywna ku czci Bożego Serca o godz. 7.00, 15.30, 
17.00. Spowiedź pół godz. przed każdą Mszą św. 

 Niepokalane Serce Maryi uczcimy w pierwszą sobotę miesiąca podczas Mszy Świętej  
o godz. 7.00. Po Mszy Świętej Nabożeństwo pierwszosobotnie.  
 

5. Do chorych udamy się w I piątek miesiąca (3 I) od godz. 8.00. 
6. W czasie trwania kolędy  nie będzie Mszy św. w I piątek miesiąca w Małoszynie o godz. 16.00. 
7. W najbliższą środę, 1 stycznia, z Maryją – Bożą Rodzicielką wejdziemy w Nowy Rok Pański 2020. 
Tego dnia w szczególny sposób będziemy modlili się o pokój na świecie. Msze Święte w naszym 
Kościele o godz. 9.00, 10.30, 12.00 i 17.00.  
8. W naszej parafii trwają odwiedziny duszpasterskie – kolęda. Pamiętajmy, że chrześcijanin 
przyjmujący kapłana daje świadectwo swojej przynależności do Kościoła. Przeżywajmy odwiedziny 
kolędowe w duchu bożonarodzeniowej radości, w duchu modlitwy i serdecznej rozmowy  
z duszpasterzem. Program kolędy jest dostępny w biuletynie, w gablocie i stronie  internetowej. 

Plan kolędy na najbliższy tydzień: 

30 XII 
Poniedz. 

Godz. 
8.30 

Polichno Dwóch księży od drogi do Turku po 
obu stronach. Trzeci od Malinia 

31 XII 
Wtorek 

Godz. 
8.30 

Emerytka i 
Bolesławów 

Dwóch księży od obu stron 

Wandów Jeden ksiądz od strony drogi do Turku 
02  I 
Czwartek 

Godz. 
8.30 

Międzylesie Dwóch księży od obu stron 
Mikołajew Jeden ksiądz od strony Izabelina 

03  I 
Piątek 

Godz. 
8.30 

Żdżarki Jeden ksiądz od strony Russocic 

04  I 
Sobota 

Godz. 
8.30 

Tarnowski Młyn Trzech księży od strony Tuliszkowa, 
Wyszyny i Chylina 

Prosimy Panie i Panów Sołtysów o zorganizowanie dojazdu. Kancelaria parafialna w czasie kolędy 
czynna będzie po Mszy Świętej Wieczornej.  

9. Składam serdeczne podziękowania wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie 
Uroczystości Narodzenia Pańskiego. „Bóg zapłać” Pani Katarzynie Andrzejewskiej i Panu Piotrowi 
Krawczykowi za przygotowanie żłóbka, Panu Kościelnemu Andrzejowi Kozłowskiemu za świąteczny 
wystrój Kościoła. Dziękuję Orkiestrze OSP, Liturgicznej Służbie Ołtarza, osobom zaangażowanym  
w Liturgie Słowa.  
10. W minionym tygodniu zakupiliśmy naczynie na Wodę Święconą, które znajduje się w lewej 
nawie Kościoła. Bóg zapłać anonimowemu ofiarodawcy za ufundowanie naczynia. W ostatnich 
dniach odebraliśmy z renowacji i złocenia zabytkowe naczynia liturgiczne: monstrancję z kustodium, 
kielich mszalny z pateną. Koszt renowacji 5 tys. zł. Dziękujemy rodzicom dzieci komunijnych za 
ofiarę 1 tys. zł. na ten cel.    
11. Zachęcamy do lektury świątecznego wydania tygodnika: „Idziemy”, oraz odebrania nowego 
numeru biuletynu parafialnego. Zachęcamy do nabycia płyt CD w cenie 30 zł i 40 zł, z którego 
dochód przeznaczony jest na budowę Domu Dziecka prowadzonego przez siostry Pallotynki.  
12. Bardzo serdecznie dziękuję za  przygotowanie świątyni - mieszkańcom Russocic, tzw. Ślepka – 
pozostała część oraz tzw. Góry Russockie , oraz ofiarę złożoną na potrzeby kościoła. Na najbliższą 



niedzielę uprzejmie proszę parafian, mieszkańców Skarbek od p. Dariusza Zasady do p. Janasia –  
w  sobotę na godz. 900.  
13. W dniu 6 stycznia odbędzie VI Orszak Trzech Króli. Zbiórka przed kościołem parafialnym  
o godz. 10.25. Serdecznie zapraszamy. 

********* 

Istota spotkań kolędowych 

1. Kolęda to czas Bożego błogosławieństwa. Błogosławieństwo jest przeciwnością przekleństwa. 
Krople święconej wody, towarzyszące modlitwie i błogosławieństwu kapłańskiemu 
„egzorcyzmują” przestrzeń, w której żyją nasze rodziny. Diabeł nie znosi kolędy. Równie 
mocno jak święconej wody i modlitwy kapłana, którzy udzielając sakramentów – niweczą jego 
dzieło: tzn. świat iluzji, kłamstwa, pozornych wartości, a nade wszystko upodlenia grzechem - 
ludzkiej godności. 

2. Dla wielu parafian, jest to jedyna w roku okazja do wspólnej, uroczystej i rodzinnej modlitwy. 
Przy tej sposobności wyjmowany jest krzyż, świece. Pismo Święte. 

3. Kapłani błogosławią mieszkania, osoby oraz przedmioty kultu religijnego (obrazy, rzeźby, 
medaliki). 

4. Duszpasterze mają szansę poznania swoich wiernych oraz warunków ich życia: swoista 
duchowa „inwentaryzacja” parafii: 

 Liczba wiernych, rodzin, dzieci i młodzieży, osób chorych i potrzebujących; 
 Stan duchowy i religijny mieszkańców, udział dzieci w katechezie, małżeństwa 

rozbite i niesakramentalne, działalność sekt na terenie parafii, świętowanie Dnia 
Pańskiego, itp.; 

 Potrzeby materialne ludzi ubogich i potrzebujących; 
 Potrzeby duchowe parafian. 

5. Rozmowa duszpasterska z domownikami daje szansę na włączenia ich w życie wspólnoty 
parafialnej. (odkrywanie ukrytych talentów parafian i zachęta, aby z nich korzystać dla dobra 
całej wspólnoty). Tworzenie nowych zespołów, wspólnot, grup modlitewnych, 
charytatywnych i charyzmatycznych. 

6. W kolędę wpisana jest ze swej istoty działalność ewangelizacyjna kapłanów wobec parafian 
zdystansowanych i pozostających daleko od ołtarza i życia sakramentalnego. 

7. Wsłuchiwanie się w głos parafian, okazja do zadania pytań, zwierzenia się z trudności, 
wątpliwości. (okazja do nawrócenia … samego duszpasterza). 

8. Materialny wymiar kolędy. Przyjmowanie dobrowolnych ofiar od parafian. Według przepisów 
kościelnych są one przeznaczone na: 

 potrzeby kościoła parafialnego; 
 potrzeby funkcjonowania kurii diecezjalnej i ewangelizacji; 
 potrzeby utrzymania Seminarium Duchownego; 
 inicjatywy wskazane przez ks. biskupa lub proboszcza miejsca; 
 potrzeby własne duszpasterzy. 

9. Pamiątki z kolędy – pozostawiane przez duszpasterzy. Drobne publikacje związane z tematyką 
roku duszpasterskiego. Obrazki kolędowe rozdawane dzieciom, osobom starszym, chorym.  

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


