
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 035 
23.02.2020 
VII 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 Ewangelią dnia: Mt 5, 38-48.  
Staraj się dogłębnie zrozumieć święty tekst 

Ewangelii. Zatrzymaj się przez dłuższy czas nad 
każdym zdaniem Jezusa o prawie odwetu (ww. 38-42). 
Pytaj siebie: „Co Bóg mówi do mnie – gdy słyszę 
upomnienie Jezusa, aby odpowiadać dobrem na zło?” 
 „Słyszeliście….” (w. 43). Pan Jezus swoim uczniom, 
a dzisiaj także nam uświadamia, że umysł i nasze serce 
– ciągle pozostają pod wpływem tego, co zastaliśmy 
wcześniej: tzn. miłować przyjaciół, nienawidzić 
nieprzyjaciół. Co słyszę dzisiaj, jak myślę teraz? 
 „Miłujcie waszych nieprzyjaciół” (w. 44). Czy Pan 
Jezus nie oszalał? Czy nie przesadził z tą wyśrubowaną 
normą miłości nieprzyjaciół i modlitwą za 
prześladowców? Spróbuj się przyznać: czy nie 
ukrywasz przed Bogiem i przed sobą samym uczuć 
nienawiści, nieprzyjaźni? Jeśli się odzywają, czy 
wypowiadam je  uczciwie przed Jezusem? 

 

 
Bóg jest jedynym źródłem miłości. To On jest wzorem 

tej, ekstremalnej miłości, miłości nie z tej ziemi. Nie 
odmawia złym i niesprawiedliwym dostępu do słońca, 
czy deszczu. Ojciec Niebieski, wierzy w nas, wierzy  
w każdego, a Jego miłość jest szansą ku nawróceniu. 
 Stanę przed Bogiem z moimi urazami i poczuciem 
krzywdy. On zna mnie do głębi i zna też moich 
nieprzyjaciół i zło, które mi wyrządzili. 
Nie przestaje ich miłować. (w. 45). Proś o Jego miłość, 
aby leczyła ból i nasze poczucie krzywdy. 
 Czy swojej życzliwości, sympatii nie ograniczam 
jedynie do osób wybranych i dla mnie serdecznych? (w. 
46-48). Czy są takie osoby, których nie dopuszczam do 
siebie? Módl się jak najczęściej o uzdrowienie tych 
najtrudniejszych relacji międzyludzkich. 

 

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  23 lutego – 1 marca 2020 
Niedziela 
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 
+ Leokadia Kwiatkowska, int. wnuka z rodz. – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
Małoszyna, godz. 10.00     + Marianna Banaszak, int. rodz. Koral z Małoszyny 
Poniedz. 
24 II 

g. 7.00 + Maciej Michalak (imieninowa), int. rodziców i brata 
g. 17.00 1) + Bożena Łukasiewicz, int. Józefa Świerblewskiego z żoną 

2) + Elżbieta Dembowska, int. siostry Doroty z rodz. 
+ Jerzy Sołtysiak, int. druhów OSP Międzylesie– greg., ks. Piotr Ochotny 
+ Jerzy Medycki, int. Cecylii Guźniczak – poza parafią, ks. Jan Dziedzic 
+ Leokadia Kwiatkowska, int. wnuczki z rodz. – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
Wtorek 
25 II 

g. 7.00 + Jolanta Trocha, int. rodz. Grzelków z Konina 
g. 17.00 1) + Józef Kujawa (6 rocz. śm.), int. żony 

2) + Aldona Kordylewska, int. chrześniaka Sławka z rodz. 
+ Jerzy Sołtysiak, int. Barbary i Grzegorza Ressel z rodz.– greg., ks. Piotr Ochotny 
+ Jerzy Medycki, int. Elżbiety i Jana Łukaszewskich z rodz. – poza parafią, ks. Jan Dziedzic 
+ Leokadia Kwiatkowska, int. córki z rodz. – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
Środa 
26 II 

g. 7.30 + Józef (9 rocz. śm.) i Lucyna Wróblewscy, int. syna Piotra z żoną 
g. 9.00 + Marianna Sabina Banaszak, int. Angeliki Wojdak z rodz. 
g. 17.00 + ks. Mirosław Skoczylas (imieninowa), int. rodzeństwa 
g. 19.00 O Boże błog. i potrzebne łaski dla Jerzego z okazji 80 – tych urodzin, int. 

najbliższych 
Małoszyna, godz. 15.30 + Ks. kan. Andrzej Kaczmarek, int. kuzyna Tadeusza Matusiaka z rodz. 
+ Jerzy Sołtysiak, int. Izabeli i Artura Wysockich z dziećmi– greg., ks. Piotr Ochotny 
+ Leokadia Kwiatkowska, int. córki  – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
Czwartek 
27 II 

g. 7.00 + Tomasz Sobczak, int. kuzyna Adama z rodz. 
g. 17.00 1) + Stanisława Dominikowska, int. kuzynki Zofii Kubiak z mężem  

2) + Bogdan Malesza, int. rodziny Kurzawy 
+ Jerzy Sołtysiak, int. chrześniaka Jarosława Lewandowskiego z rodz. – greg., ks. Piotr Ochotny  
+ Leokadia Kwiatkowska, int. rodz. Krawców – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
Piątek   28 II g. 7.00 + Jolanta Trocha, int. Trochów i Szkudlarków 
g. 17.00: 1) Nowenna: + Zenon Wegner, int. sąsiadów Szkudlarków i Rembasów + Stanisław 
Szczeciński, int. teściów Lucjana i Jadwigi Bryl z rodz. + Marek Połatyński, int. chrześniaka 
Daniela z rodz. + Stanisława Ciemniewska, int. rodziny z Władysławowa + Halina Kasprzak, 
int. męża i dzieci + Stanisława Wojdak, int. rodz. Wojdaków z Turku + Zbigniew Ziętek, int. 
żony Stanisławy + Tadeusz Piekarski, int. rodz. Kaniewskich z Natalii + Jerzy Sołtysiak, int. 
rodz. Małolepszych z Kamionki + Jan Mazurek, int. Aleksandry Adamek z rodz. + Adam 
Szymaniak, int. Aliny Bartosik – Wilińskiej + 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 
+ Jerzy Medycki, int. Urzędowskich z Małoszyny + Emilia Frontczak, int. Matusiaków z Tarn. 
Młyna + Henryka Maścińska, int. Agnieszki Krygier z mężem i córką + Marianna Poszwa, int. 



Józefa Poszwy z żoną Eugenią z Małoszyny + Helena Matusiak, int. imieniowa + Elżbieta (22 
rocz. śm.), Kazimierz (25 rocz. śm.) Jędrychowie, int. córki Małgorzaty z mężem + Lucjan (24 
rocz. śm.) Zbigniew i Wojciech Golczyńscy, int. syna Marka z rodz. + Iwona Fret, int. koleżanek 
Beaty i Wioletty + Krystyna Holan, int. Aldony Zawilskiej z mężem i dziećmi + Kazimierz 
Jóźwik, int. Drzewieckich z Russocic + Jadwiga Wojnarowska, int. Renaty i Wojciecha 
Wojdaków z rodz. 
 
2) + Stanisław Sobiś, int. żony i dzieci 
+ Jerzy Sołtysiak, int. Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych we 
Władysławowie – greg., ks. Piotr Ochotny 
+ Leokadia Kwiatkowska, int. rodz. Kobylińskich – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
Sobota 
29 II 

g. 7.00 + Stanisława Dominikowska, int. Ireny i Krzysztofa Satławów z rodz. 
g. 17.00 1) + Marianna Sabina Banaszak, int. Wandy Szumińskiej z rodz. 

2) + Jan Mazurek, int. syna Romana z żoną i dziećmi 
+ Jerzy Sołtysiak, int. Zofii Janeczek i Grzegorza Darula z rodzinami – greg., ks. Piotr Ochotny 
+ Leokadia Kwiatkowska, int. Jadwigi Kaczmarskiej z rodz. – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
Niedz. 
1 III 

g. 7.30 + Edward Walczak, Elżbieta, Mieczysław Walczak, Honorata, Florian 
Kanieccy, int. rodziny 

g. 9.00 + Andrzej Mżywa, int. córki Agnieszki z mężem i córkami 
g. 10.30 + Stanisława Dominikowska, int. rodz. Maciejewskich z Głogowy 
g. 12.00 1) + ks. kan. Andrzej Kaczmarek – I rocz. śmierci, int. parafian 

2) Z ok. 18 urodzin Wiktora Pietrzaka – o Boże błog. i opiekę Maryi  na całe 
dorosłe życie, int. dziadków 

g. 17.00 + Teresa Czerniak 
+ Jerzy Sołtysiak, int. kuzynki Renaty Kaczor z rodz. – greg., ks. Piotr Ochotny 
+ Leokadia Kwiatkowska, int. Grzegorza z córką – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
Małoszyna, godz. 10.00 + Józef Spławski, rodzice Spławscy i Włodarscy 

 
SIÓDMA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 23 luty 2020 r. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Przykazanie miłości do nieprzyjaciół i wezwanie Jezusa, by nie stawiać oporu złu, ma zapobiec eskalacji 
przemocy. Nie opiera się jednak na naszych, ludzkich możliwościach – jest dziełem łaski. Nikt przed 
Jezusem nie wyraził przykazania o miłowaniu nieprzyjaciół w sposób tak jasny, radykalny i absolutny. 
Motyw jest jeden – jeśli chcesz być uczniem Jezusa! 
2. Dzisiejszą niedzielą, będącą ostatnią niedzielą karnawału, rozpoczynamy 53 Tydzień Modlitw  
o Trzeźwość Narodu. Pragniemy wynagradzać Bogu za swoje grzechy, za grzechy naszych braci i sióstr, 
szczególnie za pijaństwo, rozwiązłość i za wszelkie zgorszenia. Niech to będzie dla nas tydzień modlitwy, 
pokuty i ekspiacji. Każdy z nas może mieć wkład w dzieło otrzeźwienia Narodu przez własną abstynencję 
czasową lub stałą.  
3. W najbliższą środę 26 lutego, przypada Środa Popielcowa – tzw. Popielec. Rozpoczynamy święty czas 
Wielkiego Postu. Msze Św. w tym dniu o godz. 7.30; 9.00; 17.00 i 19.00. W Małoszynie godz. 15.30. 
Zewnętrznym znakiem wejścia na drogę pokuty i nawrócenia jest obrzęd posypania głowy popiołem.  
W Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych oraz spożyciu 
jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki należy ograniczyć, co do ilości, podobnie – jeśli 
chodzi o używki. Post ścisły obowiązuje wszystkich, pomiędzy 18, a 60 rokiem życia. Wstrzemięźliwość 
od pokarmów mięsnych tzw. Post jakościowy, obowiązuje wszystkich, którzy ukończyli 14 rok życia. 
Przypominamy, że obejmuje wszystkie piątki całego roku, Wigilię Paschalną, Wigilię Bożego Narodzenia 
oraz zawiera zakaz uczestnictwa w weselach, zabawach i dyskotekach.  
4. Od Środy Popielcowej do I Niedzieli Wielkiego Postu będziemy przeżywali Kwartalne dni modlitw  
o ducha pokuty. Jak zapowiadaliśmy w sprawozdaniu po kolędowym, codziennie zapraszamy na 
wspólnotowy różaniec w intencji naszych rodzin, pół godziny przed wieczorną Eucharystią. W piątek, 
zapraszamy na adorację Jezusa Eucharystycznego od godziny 15.00.  



5. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej, w piątek  o godz. 16.30 i dla pracujących do późna o godz. 20.00. 
Gorzkie Żale z rozważaniem pasyjnym w Niedziele Wielkiego Postu o 16.20.  Zapraszamy. 
6. Już dzisiaj serdecznie zapraszamy na Uroczystą Mszę Św. w I rocznice śmierci ks. proboszcza Śp. ks. 
kanonika Andrzeja Kaczmarka w dniu 3 marca 2020 r. o godz. 18.00. Mszy św. będzie przewodniczył ks. 
prał. Marek Kasik – dziekan Naszego Dekanatu, a homilię wygłosi ks. prał. Tomasz Michalski, nasz były 
duszpasterz, obecnie proboszcz parafii Św. Bartłomieja w Koninie.  
7. W imieniu mieszkańców Mariantowa i Emerytki zapraszamy na spotkanie organizacyjne w 
sprawie renowacji krzyża przydrożnego w najbliższą niedzielę 1 marca 2020 r. o godz. 15.00. Na 
spotkanie przy krzyżu, uprzejmie proszeni są wszyscy mieszkańcy wspomnianych miejscowości. 
8. Bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom Chylina, duży blok, domy w pobliżu bloku, oraz małe bloki - 
za  przygotowanie świątyni oraz złożoną ofiarę na potrzeby kościoła. Na najbliższą niedzielę uprzejmie 
proszę parafian, mieszkańców Chylina, działki prawa i lewa strona –  w sobotę na godz. 900. 
9. Zapraszamy do lektury najnowszego tygodnika Idziemy. Polecamy m.in. artykuły opisujące często 
występującą dzisiaj  depresje nastolatków i dorosłych: „Jak podnieść się z depresji, jak sobie z nią radzić? 
Zachęcamy do odebrania dzisiejszy biuletyn parafialny. 

Czas odnowy, a nie smutku 
Do najważniejszych uroczystości liturgicznych, wierni przygotowują się podczas 

poprzedzających je okresów, aby jak najlepiej przeżywać same święte wydarzenia. Rok liturgiczny posiada 
pewien rytm, który tworzą: czas przygotowania, świętowanie i okres poświąteczny. Wielkanoc, czyli 
Pascha Chrystusa – jest najważniejszą uroczystością roku liturgicznego i stanowi centrum całego świata 
chrześcijańskiego. Wierni Kościoła przygotowują się do tego wydarzenia przez 40 dni Wielkiego Postu,  
a następnie uroczyście świętują Wielkanoc przez następujące po sobie 50 dni czasu paschalnego (Triduum 
paschalne + czas wielkanocny, aż do Uroczystości Zesłania Ducha Świętego). 

 Już samo określenie „Wielki Post” mówi o pokutnym charakterze tego okresu. Jest to czas 
wysiłku duchowego, ale  nie smutku i przygnębienia. Motywacją pracy nad sobą – jest miłość. Przez 
nawrócenie, czynienie pokuty i stosowanie umartwienia, powracamy do  naszego Boga, który jest Miłością. 
Walcząc o dobro w nas samych, przez szczerą pokutę, świadomie zanurzamy się w zwycięstwie Chrystusa  
i w Jego radości. Radość płynącą z pokuty,  osiąga się na drodze krzyża, stąd mówimy o niej – ze jest 
radością paschalną, jak cały okres wielkanocny. 

W Wielkim Poście dominują trzy tematy: 

1. Nawrócenie – wybrzmiewa szczególnie w pierwszej części; 
2. Chrzest – odnowienie w nas postawy chrzcielnej (odwrócenie się od zła i zwrócenie się całym 

sercem ku Bogu – postawa Dziecka Bożego); 
3. Męka Pańska – dominuje przez cały okres, ale punkt kulminacyjny osiąga pod koniec Postu – 

czas ostatnich dwóch tygodni (zasłaniamy krzyże i obrazy Jezusa Chrystusa), w tym: wydarzenia 
Wielkiego Tygodnia, do Wielkiego Czwartku. 

Wielkopostna pokuta – ma być wewnętrzna i indywidualna, ale też zewnętrzna i zbiorowa (wspólnotowa). 

Praktyki pobożne Wielkiego Postu: 
 Posypanie głowy popiołem; 
 Czytanie i słuchanie Słowa Bożego – Rekolekcje wielkopostne; 
 Sakrament Pokuty i pojednania; 
 Modlitwa, post i uczynki miłosierdzia (jałmużna wielkopostna); 
 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali; 

Adoracja Krzyża i czytanie Ewangelii – opisów Męki Pańskiej. 
  

 


