
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 028 
05.01.2020 

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 
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:  J 1, 1-18. 
 
Rozpocznij medytację nad Słowem od posta-
wienia pytań: 
Co mogę powiedzieć o moim dotychczaso-
wym życiu z Jezusem? Ile znaczy Słowo 
Jezusa w moim codziennym życiu, funkcjo-
nowaniu? 
„Na początku było Słowo”(w.1). Kiedy po raz 
pierwszy doświadczyłem, że Słowo Boże 
przemówiło do mnie z wielką mocą? Czego 
dotyczyło to poruszenie serca i jaki to był 
moment w życiu? Przypomnij sobie szczegóły 
tego doświadczenia i opowiedz o nich 
Jezusowi. 
„Wszystko przez nie się stało”(w.2). Przypo-
mnij sobie te chwile życia, w których wyraź-
nie poczułeś, że Bóg jest naprawdę – słowny! 
Daje mi słowo i potem ono się spełnia.  

Uwielbij Boga za te chwile. Jego Słowo jest zawsze 
skuteczne! 
„W nim było życie, a życie było światłością”(w.4). 
Przywołam w pamięci i w sercu te słowa Pisma św., 
które są mi najdroższe. Dotknęły mnie bardzo 
osobiście, rozbudziły  dobre pragnienia, przyniosły 
nadzieję i radość, dały mi dużo światła i łaskę 
zrozumienia danej sytuacji. 
„Pojawił się człowiek posłany przez Boga”(w.6). 
Kto jest(był), człowiekiem posłanym od Boga, 
który pomógł mi odnaleźć Jezusa, zbliżyć się do 
Niego? Podziękuję Bogu za dar obecności tej osoby 
w moim życiu. 
„A swoi Go nie przyjęli”(w.11). Czy są takie słowa 
Jezusa, których nie potrafię teraz przyjąć? 
Wypowiem je przed Jezusem. Podziękuję Mu za 
każde wymagające słowo, ważne i pożyteczne dla 
mnie. Proś Jezusa, aby Jego Słowo – Boże Słowo 
stawało się w twoim życiu zawsze pierwsze!  
  

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  5 – 12 stycznia 2020 
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 
+ Jan Mazurek, int. Henryka i Marioli Kranc z rodz. z Kun – greg., ks. Mateusz Szurgot 
Małoszyna, g. 10.00 + Honorata i Czesław Tomczyk, int. rodziny 
Poniedziałek 
6 I 

g. 7.30 + Stanisława i Józef Kubiak i zmarli z rodz. Kubiaków, int. Jadwigi 
Drzewieckiej z dziećmi 

g. 9.00 + Czesław Miiller (29 rocz. śm.), int. córki z rodz. 
g. 11.00 + Lidia Ratajczak (1 rocz. śm.), int. rodziny 
g. 17.00 + Krystyna Kopczyk (2 rocz. śm.), int. dzieci z rodz. 

+ Stanisław Szczeciński, int. teściowej Feliksy – greg., ks. Lech Król 
+ Jan Mazurek, int. Kubiaka rodz. Kozioł z Małoszyny – greg., ks. Mateusz Szurgot 
Wtorek 
7 I 

g. 7.00 1) + Ireneusz (I rocz. śm.) Krzyżostaniak, int. ciotki Ewy 
2) + Jadwiga Staszak, int. rodz. Knychalskich 

g. 17.00 + Jan Popielarz (4 rocz. śm.), Marianna Popielarz, int. dzieci 
+ Jan Mazurek, int. rodz. Dopierałów z Koła – greg., ks. Mateusz Szurgot 
Środa 
8 I 

g. 7.00 1) + Jolanta Trocha, int. Rabczewskich z Brudzewa 
2) + Wojciech Pawłowski, int. Barbary 

g. 17.00 + Zofia i Henryk Kołodziejczak, int. córki Mirosławy z mężem 
+ Jan Mazurek, int. rodz. Chrzanowskich z Koła – greg., ks. Mateusz Szurgot 
Czwartek 
9 I 

g. 7.00 1) + Edmund i Zofia Zasada, Władysław i Helena Zasada, int. 
najbliższych 
2) + Anna Michalak, int. chrześniaczki Teresy z rodz. 

g. 17.00 + Jerzy Drzewiecki, int. sąsiadów Drzewieckich 
+ Jan Mazurek, int. sąsiadów Klimaszewskich z córkami – greg., ks. Mateusz Szurgot 
Piątek  10 I g. 7.00 1) W int. Panu Bogu wiadomej 

2) + Jadwiga Wojnarowska, int. chrześniaczki Zdzisławy z mężem  
g. 17.00: 1) Nowenna: + Stanisław Chęciński (II rocz. śm.), int. żony i synów z rodzinami + 
Sylwester Ratajczak (3 rocz. śm.), int. żony i dzieci z rodzinami + Sławomir Bartosik (5 rocz. 
śm.), int. mamy z rodz. + Janina Marciniak, int. rodz. Sosińskich i Marciniaków + Henryka (32 
rocz. śm.) i Józef (26 rocz. śm.) Świder, int. syna Mirosława z rodz. + 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 +  Zbigniew Brzychcy, int. Julii i 
Michała Łojewskich z rodz. + Anna Warzych, int. Bolesława Lewandowskiego z rodz. + 
Mirosław Siepka, int. sąsiadów Drzewieckich + Lucjan Anastaziak, int. rodz. Drabińskich + 
Bronisława, Antoni, Franciszek Płóciennik, int. córki z mężem + Zenobia Szulc (IV rocz. śm.), 
int. syna z rodz. + Janusz Pałucki, int. Wioletty i Waldemara Jasnowskich + Anna Górska, int. 
kolegi Arka Wawrzyniaka + Leszek Rusin (20 rocz. śm.), int. rodziny + Dariusz Glapiński (3 
rocz. śm.), int. rodziny + Czesław Glapiński (42 rocz. śm.), int. rodziny + Kazimierz Wieczorek, 
int. rodziny + Krzysztof Andrzejewski, int. koleżanki Kasi + Zygmunt Michalak, int. wnuczki 
Magdaleny z rodz. + Czesław Augustyniak, int. Walczyńskich i Kotońskich + Janina i 



Franciszek Anastaziak, int. córki i syna 
+ Jan Mazurek, int. kuzynki Zdzisławy z rodz. – greg., ks. Mateusz Szurgot 
Sobota 
11 I 

g. 7.00 1) + Stanisława Dominikowska, int. Andrzeja Szczotki z Urszulą 
2) + Stanisław Szczeciński, int. żony Krystyny 

g. 17.00 + Wanda (1 rocz. śm.), Lucjan Maciejewscy, int. dzieci z rodz. 
+ Jan Mazurek, int. Ochot. Straży Poż. we Władysławowie – greg., ks. Mateusz Szurgot 
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 
Małoszyna, godz. 10.00 + Bolesław Lewandowski, int. Andrzeja i Henryka Poszwy z rodz. 

 

DRUGA NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM                      5 stycznia 2020 r. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Wspominamy wielki i niepojęty dla nas gest Boga, który ciągle szuka miejsca i czasu wśród ludzi. 
Dzisiaj też prosi o gościnę, o miejsce i czas dla siebie. Oby znalazł w nas.  
2. Jutro, 6 stycznia, przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego. Bliźniacze wydarzenie do 
Narodzenia Pana. Będziemy dziękowali Bogu, że się objawił nam, ludziom wszystkich narodów, ras  
i języków. W naszej tradycji Objawienie Pańskie nazywamy również świętem Trzech Króli.  Msze 
święte o godzinie 7.30; 9.00; 11.00 i 17.00. Wraz z wychowawcami, rodzicami i dziećmi oraz 
Gminnym Ośrodkiem Kultury zapraszamy na VI już Orszak Trzech Króli. Wyruszamy o 10.25 sprzed 
Kościoła Parafialnego i zapraszamy wszystkich ruszających się parafian, młodszych i starszych. 
Niech to będzie dla nas wspaniała publiczna manifestacja wiary i radości  
z przyjścia Zbawiciela na świat. 
3. W uroczystość Objawienia Pańskiego obchodzimy Dzień Pomocy Misjom i Misyjny Dzień Dzieci. 
Taca zbierana w tym dniu – przeznaczona jest na pomoc misjom. 
4. W naszej parafii trwają doroczne odwiedziny duszpasterskie, tzw. kolęda. Pamiętajmy, że kapłan 
przychodzi do naszych rodzin z Bożym błogosławieństwem. Program kolędy jest wywieszony  
w gablocie parafialnej. 
 
 
7  I 
Wtorek 

Godz. 
8.30 

Russocice Jeden ksiądz od strony Dębochy do ronda 
Drugi ksiądz od strony Chylina do państwa 
Bartczaków 

Godz. 
15.00 

Russocice Jeden ksiądz od państwa Zagłobów do państwa 
Mazurków – tylko po jednej stronie 
Drugi ksiądz od Państwa Andrzejewskich do 
ronda po drugiej stronie 

8  I 
Środa 

Godz. 8.30 Głogowa Dwóch księży z obu stron  
Godz.  
15.00 

Russocice Jeden ksiądz od państwa Wysockich do państwa 
Szmagajów (do nowego ronda)- po jednej stronie 
Drugi ksiądz od Domu Rolnika do państwa 
Ulińskich po drugiej stronie 



9  I 
Czwartek 

Godz. 10.00 Góry Russockie Jeden ksiądz 
Godz. 
15.00 

Ul. Konińska Jeden ksiądz od strony rynku 
Ul.Felicjanowska Drugi ksiądz od państwa Różyckich 

10  I 
Piątek 

Godz. 8.30 Russocice – numery 23 Jeden ksiądz 
Godz. 
15.00 

Russocice - 
Ślepka 

Jeden ksiądz od byłych torów 
Drugi ksiądz od zalewu po byłej kopalni 

11  I 
Sobota 

Godz. 
8.30 

Felicjanów Dwóch księży z obu stron  
Trzeci ksiądz ulice „papieskie” 

Godz. 
15.00 

Ul. Górnicza, blok Jeden ksiądz 
Ul. Północna i domy 
jednorodzinne na Górniczej 

Drugi ksiądz od strony ul. Kaliskiej 

 
Kancelaria parafialna (w trakcie kolędy) czynna codziennie, od poniedziałku – do piątku  
w godzinach: 16.00 - 17.00. 
5. Bardzo serdecznie dziękuję za  przygotowanie świątyni – mieszkańcom Skarbek od p. Dariusza 
Zasady do p. Janasia, oraz ofiarę na potrzeby kościoła. Na najbliższą niedzielę uprzejmie proszę 
parafian, mieszkańców Skarbek, pozostała część – w  sobotę na godz. 900.  
6. Zachęcamy do lektury biuletynu parafialnego oraz najnowszego wydania tygodnika „Idziemy”. W 
nim niezwykle cenny wywiad z terapeutą małżeńskim: Jak ratować małżeństwo? – Czy każde 
małżeństwo da się uratować? A co zrobić, kiedy dochodzi już do przemocy?  
Polecamy także, ciekawe spostrzeżenie na temat naszej wady narodowej. Autorka artykułu pisze 
m.in., o naukowcach, którzy  udowodnili, że zarówno narzekanie, jak i słuchanie narzekania szkodzi 
zdrowiu i niszczy mózg.  

****** 

W uroczystość Objawienia Pańskiego błogosławi się w kościele:  
Kredę, kadzidło i wodę.  

Mędrcy ze Wschodu (pokłon Trzech Króli) nie znając Bożego Objawienia, odkryli w sposób 
naturalny, przez obserwację i dostępną wiedzę, że urodził się nowy Król Żydowski. Poszli za tą 
intuicją - poszukiwania prawdy i znaleźli w Betlejem Nowonarodzonego.  Złożyli Jezusowi w darze 
złoto, kadzidło i mirrę. 
Kredą znaczy się drzwi domów na znak, że przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego”, oraz jesteśmy 
otwarci na to, aby stawać się w świecie - światłem Chrystusa. Na drzwiach naszych domów kreślimy 
pobłogosławioną kredą pierwsze litery imion Mędrców: (K+M+B i cyfry bieżącego roku) od Kacpra, 
Melchiora i Baltazara. Pisane po łacinie (C + M + B) od średniowiecza czytane były jako modlitwę 
prośby: „Niech Chrystus pobłogosławi ten dom, (to mieszkanie)”: „Christus mansionem benedicat”. 
Takie oznakowanie drzwi naszych domów uświęca domowników i stanowi świadectwo wiary wobec 
naszych braci i sióstr. 
Wonią kadzidła mamy napełniać nasze mieszkanie na znak, że wszystko pragniemy czynić na 
chwałę Boga, a nasze domy, mieszkania – uczynić miejscem codziennej modlitwy w jedności  
z Chrystusem. 
Woda święcona – ma moc egzorcyzmującą i uświęcającą  naszą codzienność oraz chroni nas przed 
atakami złego ducha. 

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


