
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 034 
16.02.2020 
VI 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 5, 17-37 
Zatrzymaj wzrok duszy na Jezusie nauczającym na 

Górze Błogosławieństw. Czytaj z wiarą i uwagą święty 
tekst. Słowa Jezusa - to Ewangelia w Ewangelii. Syn 
Boży zachęca nas do przestrzegania Prawa Bożego  
i uprzedza, że Sam przyszedł je wypełnić (ww. 17-20). 
 Czy w życiu codziennym jestem wierny Prawu 

Bożemu? Czy opowiadam się po stronie wypełniania 
przykazań Bożych, tam gdzie inni usiłują je ośmieszać  
i pomijać? Czy nie ulegam moralnym kompromisom? 
„Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega 
sądowi…” (w.22-26). Tylko Jezus Chrystus może 
otworzyć moje serce na dar przebaczenia. Jedynie On 
prawdziwie leczy i wyzwala. 
 Czy nie pielęgnuję i nie magazynuję w sercu uczucia 

gniewu, niechęci wobec osoby lub wspólnoty? Czy 
jestem otwarty i gotowy na przebaczenie wobec 
każdego, kto mnie skrzywdził, wyrządził ból? Czy 
proszę Jezusa o uzdrowienie mojego serca z gniewu 
 

i chorobliwej pamięci?  
„Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w sercu 
dopuścił z nią cudzołóstwa”(ww. 27-28). Tyle golizny, 
prowokującej czy wręcz bezwstydnej nagości ciągle 
bombarduje receptory naszego wzroku. Zmysł wzroku, po 
grzechu pierworodnym, trzeba stale umartwiać, 
wychowywać, przemieniać. Bóg dał oko, ale dał też 
powiekę. 
 Co mogę powiedzieć o czystości mojego spojrzenia? 

Jakich spojrzeń, jakich obrazów oglądanych (pornografia), 
wstydziłbym się najbardziej przed Jezusem? Czy swoim 
ubiorem, zachowaniem nie prowokowałem innych do 
pożądliwych spojrzeń, albo grzechu cudzołóstwa – nawet 
w sercu? 
 Będę prosił Jezusa w modlitwie,  o dar czystego  

i pięknego spojrzenia. Módl się słowami Psalmu 119: „ 
Naucz mnie, Panie, drogi Twoich ustaw, bym przestrzegał 
ich aż do końca. Pouczaj mnie, bym Prawa Twego 
przestrzegał, a zachowywał je całym sercem.” (w.33-34) 
 

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  16 – 23 lutego 2020 
Niedziela 
16 II 

g. 7.30 + Henryk (24 rocz. śm.), Elżbieta, Stanisław, Mariusz Mżywa, + Andrzej 
Mżywa, int. rodziny 

g. 9.00 + Krystyna Jabłońska (4 rocz. śm.), Jan Jabłoński (3 rocz. śm), int. córki 
Barbary i syna Grzegorza z rodzinami 

g. 10.30 + Marianna i Wincenty Szmagaj 
g. 12.00 + Stanisława Dominikowska, int. rodz. Dominikowskich z Krzymowa 
g. 17.00 + Helena, Walenty (imieninowa), Dariusz Gąbka, + Marianna, Zofia, 

Teresa, Jan, Zygmunt Kujawa, int. najbliższych 
+ Kazimierz Jóźwik, int. rodz. Dębińskich – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Krystyna Holan, int. teściowej Janiny Maciaszek z rodz. – greg., ks. Józef Szymański 
+ Jerzy Sołtysiak, int. pracowników firmy VETLAB Brudzew – greg., ks. Piotr Ochotny 
+ Jerzy Medycki, int. Daniela i Katarzyny Medyckich z córką – poza parafią, ks. Jan Dziedzic 
Małoszyna, g. 10.00 + Stanisław i Rozalia Antas, int. córki Danuty z rodz. 
Poniedz. 
17 II 

g. 7.00 + Jacek Zawadzki (25 rocz. śm.), Marian Jesiołowski (17 rocz. śm.), Janina 
i Zygmunt Jesiołowscy, int. rodziny 

g. 17.00 1) + Wiktoria, Czesław Orlikowscy, Małgorzata Adasiak 
2) + Wojciech (w 17 rocz. śm.) i Regina Jóźwik, int. córki Marianny z 
rodz. 

+ Kazimierz Jóźwik, int. Janiny Piotra Grzegorza Pokrywieckich – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Krystyna Holan, int. Joli, Beni, Basi – greg., ks. Józef Szymański 
+ Jerzy Sołtysiak, int. Ewy i Ireneusza Mikołajczyk z Opatówka – greg., ks. Piotr Ochotny 
+ Jerzy Medycki, int. Iwony i Krzysztofa Puzio z rodz. – poza parafią, ks. Jan Dziedzic 
Wtorek 
18 II 

g. 7.00 + Bogumił Jesiołowski (8 rocz. śm), int. żony i córki z rodz. 
g. 17.00 1) + Danuta Szewczyk, int. wnuka Michała z rodz. 

2) + Edward Chojnacki, int. Bogumiła Pieczyńskiego z rodz. 
+ Krystyna Holan, int. Wiesławy Drążkowskiej z rodz. – greg., ks. Józef Szymański 
+ Jerzy Sołtysiak, int. Gieni Skowron – greg., ks. Piotr Ochotny 
+ Jerzy Medycki, int. teściowej Grzegorczyk z córkami – poza parafią, ks. Jan Dziedzic 
Środa 
19 II 

g. 7.00 + Jan (15 rocz. śm.), Zofia Płuciennik, int. syna z rodz. 
g. 17.00 1) + Bożena Łukasiewicz, int. siostrzeńca Adriana z żoną 

2) + Emilia Frontczak, int. Zawadów z Władysławowa 
+ Krystyna Holan, int. Mileny Mżywa z Mateuszem i Martyną – greg., ks. Józef Szymański 
+ Jerzy Sołtysiak, int. Maryli Sabacińskiej z córką Kingą – greg., ks. Piotr Ochotny 
+ Jerzy Medycki, int. Lidii Medyckiej z synem Dawidem i Elżbiety Wojczak –poza par., ks.Jan 
Dziedzic 
Czwartek 
20 II 

g. 7.00 + Marianna Wojdak (1 rodz. śm.), int. dzieci 
g. 17.00 1) Dziękczynno – błagalna w 50 rocz. urodzin Kazimierza Zawadzkiego, 

int. żony z synami 
2) + Romuald Bogumił Nowak (4 rocz. śm.), int. żony 

+ Krystyna Holan, int. kuzynów Grzegorza i Piotra Milewskich – greg., ks. Józef Szymański 
+ Jerzy Sołtysiak, int. klasy VII c Szkoły Podst. nr 5 w Turku – greg., ks. Piotr Ochotny 
+ Jerzy Medycki, int. Andrzeja Sawickiego z rodz. – poza parafią, ks. Jan Dziedzic 
Piątek   21 II g. 7.00 + Anna Drzewiecka – Kabza (w 6 rocz. śm.), int. rodz. 
g. 17.00: 1) Nowenna: + Zenon Wegner, int. sąsiadów Szkudlarków i Rembasów + Wacław 
Milewski, int. koleżanek i kolegów żony z zakładu United Textiles + Stanisław Szczeciński, int. 
teściów Lucjana i Jadwigi Bryl z rodz. + Marek Połatyński, int. chrześniaka Daniela z rodz. + 
Bożena Łukasiewicz, int. delegacji z pracy syna + Henryka Maścińska, int. rodz. Maścińskich i 
Biniszczaków + Jan, Emilia, Andrzej Franciszek, Józefa Marciniak + Antoni i Marianna 
Połatyńscy, int. rodz. Siepka z Turku + Anna Michalak, int. Lucjana i Haliny Kurzawa + 



Stanisław Siepka, int. Małgorzaty Kopczyk z rodz. + Adam Szymaniak, int. Zawilskiej z rodz. + 
Cecylia Ćwiek, int. Teresy Białas z synami + Cyryl Wilamowski, int. kuzynki Krystyny z rodz. + 
Barbara Wejman, int. rodz. Kruckich + Stanisława Wojdak, int. rodz. Wojdaków z Turku + 
Zbigniew Ziętek, int. żony Stanisławy + Józef Chlasta, int. chrześniaka Bartosza z żoną + Jerzy 
Sołtysiak, int. pracowników firmy DRA-TRANS + Leokadia Kwiatkowska, int. rodz. Ćwieków z 
Piorunowa + Jan Mazurek, int. Kazi Fabiańskiej z Turku + Jadwiga Brzychcy, int. teściowej 
Ewy + Anna Górska, int. sąsiadów Katarzyniak i Rosiak + Lucyna Zając, int. Grona 
Pedagogicznego i Pracowników Szkoły Podst. w Natalii + Radosław Batorski, int. sąsiadów 
Sobczaków i Jankowiak + Jadwiga i Stanisław Banak, int. syna Mieczysława z rodz. + Emilia 
Frontczak, int. Anny Chrzępiec z Władysławowa + Henryka Maścińska, int. Agnieszki Krygier z 
mężem i córką + Jadwiga Wojnarowska, int. Krystyny i Włodzimierza Różyckich + Lilla 
Marzal, int. Stanisława Mikołajczyka z żoną i dziećmi + Marianna Poszwa, int. Jadwigi i Marka 
Kozioł z rodz. 
 
2) + Ewa Przybyła (2 rocz. śm.), int. dzieci 
+ Krystyna Holan, int. kuzynki Celiny z Piotrem – greg., ks. Józef Szymański 
+ Jerzy Sołtysiak, int. kolegów kierowców z byłego Trans - Mleczu – greg., ks. Piotr Ochotny 
+ Jerzy Medycki, int. kolegi Michała Klimas z rodz. – poza parafią, ks. Jan Dziedzic 
Sobota 
22 II 

g. 7.00 + Marianna Ćwiek, int. wnuczki Agnieszki z mężem Dominikiem 
g. 16.00 Msza św. ślubna 
g. 17.00 + Zdzisław Zawadzki (5 rocz. śm.), int. synów z rodzinami 

+ Krystyna Holan, int. rodz. Dominikowskich i Szczotków – greg., ks. Józef Szymański 
+ Jerzy Sołtysiak, int. kuzynki Urszuli Sylwestrzak – greg., ks. Piotr Ochotny 
+ Jerzy Medycki, int. siostry Teresy z mężem – poza parafią, ks. Jan Dziedzic 
Niedz. 
23 II 

g. 7.30 + Barbara Darul (10 rocz. śm.), int. dzieci 
g. 9.00 + Julianna (2 rocz. śm.), Zygmunt Michalak, Andrzej Michalak, int. rodziny 
g. 10.30 + Dominika (15 rocz. śm.), Jan i Marta Sidor, int. córki Elżbiety 
g. 12.00 1) + Wanda Darul (2 rocz. śm.), int. męża z rodz. 

2) W int. Natalii (w I rocz. urodzin) – o Boże błog. i potrzebne łaski dla 
rodziców i brata Tomasza, int. rodziców 

g. 17.00 + Dariusz Gąbka, int. syna Jakuba z żoną i córką 
+ Jerzy Sołtysiak, int. Zbyszka Ratajczyka z rodz. – greg., ks. Piotr Ochotny 
+ Jerzy Medycki, int. brata Józefa z synem Tomaszem – poza parafią, ks. Jan Dziedzic 

 
 
SZÓSTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU  16 lutego 2020 r. 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
 
1. Każda niedziela – to cotygodniowy obchód paschy Chrystusa i Jego Kościoła. To najstarszy i najbardziej 
uroczysty dzień wspólnoty wierzących. Przychodząc na Eucharystię niedzielną, przynosimy naszą 
tygodniową pracę, obowiązki wynikające z życiowego powołania, nasze cierpienia i radości. Jezus 
Chrystus ofiarując się Ojcu Niebieskiemu, ofiaruje również nasz duchowy dar. Pozwólmy Panu 
przemieniać nasze życie.  
2.Dzisiaj,  spotkania dzieci przygotowujących się do pierwszej Komunii św. oraz ich rodziców po Mszy św. 
o godz. 12.00. Młodzież przygotowująca się do Bierzmowania razem z rodzicami proszona jest na 
spotkanie po Mszy św. o godz. 17.00.  
3. W najbliższy czwartek tj. 20.02. będziemy wspominali Święte Dzieci z Fatimy: św. Hiacyntę oraz brata 
Franciszka Marto. Kanonizacja pastuszków dokonana przez papieża Franciszka 13.05.2017 r. w Fatimie, 
sprawiła, że teraz małe dzieci stały się pełnoprawnymi nauczycielami  - dla nas dorosłych. Żyjąc z dala od 
zgiełku świata, spełniły ważną  misję wobec ludzkości, a własnym życiem ucieleśniły współczesny ideał 
ucznia Jezusa.  Skoro dorośli, wykształceni i sprawujący władzę,  coraz wyraźniej kontestują i handlują 



prawem Bożym, On jedyny - Pan historii,  pragnie posłużyć się Niepokalaną i Jej najmłodszymi 
przyjaciółmi. Msza św. wieczorna o godz. 17.00 z uczczeniem relikwii świętych. 
4. W piątek, po Mszy św. o godz. 17.00  zapraszamy na spotkanie organizacyjne w kościele wszystkich 
członków Żywego Różańca.  
5. W przyszłą niedzielę, 23 lutego – ostatnią niedzielę lutego, rozpocznie się 53. Tydzień Modlitw  
o Trzeźwość Narodu. Niech to będzie dla ludzi wiary, tydzień modlitwy, pokuty i wynagrodzenia Panu 
Bogu za grzech popełnione przez nadużywanie alkoholu. 
6. Bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom Kamionki i Ignacewa - za  przygotowanie świątyni oraz 
złożoną ofiarę na potrzeby kościoła. Na najbliższą niedzielę uprzejmie proszę parafian, mieszkańców 
Chylina, duży blok, domy w pobliżu bloku, oraz małe bloki –  w sobotę na godz. 900. 
7. Zapraszamy do lektury najnowszego tygodnika Idziemy. Polecamy m.in. artykuł: „Samotni czy single? – 
Czym się różnią single od osób samotnych oraz od czego trzeba zacząć aby znaleźć „drugą połówkę”? – 
odpowiada psychoterapeuta. Do odebrania biuletyn parafialny. 
 

20 luty – wspomnienie Dzieci Fatimskich: Św. Hiacynty i Franciszka 

20 lutego 2020 r. będziemy w kalendarzu liturgicznym Kościoła wspominali święte dzieci: Hiacyntę  
i Franciszka Marto, pastuszków z Fatimy. Dzień narodzin dla nieba św. Hiacynty (+20.02.1920 r.) został 
tradycyjnie przyjęty jako ich wspomnienie, a zarazem nowe Święto obchodzone w Portugalii. 

13 maja 2000 roku  po raz pierwszy w historii Kościoła wyniesiono  do chwały ołtarzy (beatyfikowano), 
dziesięcioletnie dzieci, które nie zginęły śmiercią męczeńską. Uczynił to w Fatimie,  św. Jan Paweł II po 
wcześniejszym zatwierdzeniu cudu za wstawiennictwem „widzących” dzieci - rodzeństwa: Franciszka  
i Hiacynty. 

Cuda dzieci Fatimskich – Pastuszkowie pomagają z nieba 

Przygotowania do beatyfikacji dzieci fatimskich zostały zakończone pomyślnie dekretem  
o heroiczności ich cnót i potwierdzone cudownym uzdrowieniem za ich wstawiennictwem chorej przez 
ponad 40 lat Marii Emilii Santos.  Całkowite uzdrowienie tej 57 letniej wówczas kobiety nastąpiło w nocy 
20 lutego 1989 r. (w dniu rocznicy śmierci Hiacynty), w dniu wspomnienia Świętych Hiacynty  
i Franciszka.  Dziesięć lat później  Ojciec Św. Jan Paweł II, ogłosił dekret dotyczący cudu:„Jest dla nas 
rzeczą oczywistą, że mamy do czynienia z cudem dokonanym przez Boga za wstawiennictwem sług Bożych: 
chłopca Franciszka Marto i dziewczynki Hiacynty Marto, a mianowicie nagłego, całkowitego i trwałego 
uzdrowienia Marii Emilii Santos z 22-letniego paraliżu wywołanego poprzecznym porażeniem rdzenia 
kręgowego”. 

Drogę do kanonizacji małych błogosławionych otworzył cud uzdrowienia brazylijskiego: chłopca 
Lucasa Maeda de Oliveira. Chłopiec w wieku 5 lat wypadł przez okno domu swojego dziadka  
i z wysokości ponad 6 metrów uderzył głową o ziemię. W trakcie upadku, pękła czaszka i dziecko straciło 
część materii mózgowej. Zespół medyczny orzekł, że nawet jeśli przeżyje, to pozostanie w stanie 
wegetatywnym do końca życia. Cztery dni po wypadku, gdy rokowania dotyczące życia syna były prawie 
żadne, rodzice poprosili Siostry Karmelitanki o modlitwę wstawienniczą za ich dziecko. Siostry zgodziły 
się odmawiać modlitwę przy znajdujących się w ich kaplicy relikwiach błogosławionych Franciszka  
i Hiacynty.  9 marca 2013 r. chłopiec obudził się i zaczął rozmawiać z rodzicami i otoczeniem. 15 marca 
(2013 r.) wyszedł ze szpitala.  Nagłą i niewytłumaczalną z naukowego punktu widzenia poprawę zdrowia 
chłopca orzekł zespół lekarzy specjalistów wierzących i niewierzących. Zupełnie zdrowy dziewięciolatek: 
Lucas  wraz z rodzicami uczestniczył w Kanonizacji Dzieci Fatimskich 13.05.2017 r. w Fatimie.  

 


