
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 033 
9.02.2020 
V 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, 13-16. 
Wyobraź siebie w gronie uczniów Jezusa. Czy mój 

wzrok: „oczu i serca” jest skupiony na tym, co On do 
mnie mówi. „Wy jesteście solą ziemi”(w.13). Mam być 
jak sól, która nadaje smak i zachowuje świeżość.  
 Czy dostatecznie zabiegam o to, bym „smakował” 

Chrystusem? Czy moje życie jest solą dla świata: 
mojej rodziny, środowiska pracy, parafii? Czy 
potrafię być odważny, konsekwentny i zdecydowany 
w wyborze Jezusa, jako Nauczyciela i Pana? 

 Czy nie tracę smaku Jezusa przez uleganie ciągły 
kompromisom, przeciętności czy banalizowaniu zła? 
Czy osobom, które spotykam – daję Boży smak, czy 
pomagam im  obronić się przed zepsuciem? 
„Wy jesteście światłem świata”(w.14). Światło 
zawsze rozprasza ciemność i wskazuje właściwą 
drogę. Chowanie światła – jest wbrew naturze. 

Uczeń Jezusa ma świecić i przekazywać światu – Boże 
światło. 
 Czy moja wiara przeżywana codziennie – jest jak 

światło, które pomaga najbliższym zobaczyć źródło tego 
światła? Co jest we mnie biblijnym „korcem”, który 
najczęściej ukrywa lub gasi we mnie światło i ciepło 
obecności Jezusa? Czy tego światła nie przywłaszczam 
tylko dla siebie? 

Teraz ty mów do Boga. Otwórz serce i mów do Niego 
o przeżyciach, które rodzi w tobie Jego Słowo. Pozwól 
Bogu zstąpić do twego serca, wsłuchaj się w jego 
poruszenia. 
 Poproś o łaskę wytrwałości, abym nigdy nie utracił 

smaku i światła Jezusa. Wzbudź w sobie pragnienie 
prostoty i przejrzystości życia. Powierz Jezusowi tych, 
do których codziennie Cię posyła, zacznij od 
najbliższych. 

 

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  9 – 16 lutego 2020 
Niedziela 
9 II 

g. 7.30 1) + Maria Krawczyk (I rocz. śm.), int. syna Piotra 
2) + Henryk Kostrzewa, int. córki Małgorzaty z mężem 

g. 9.00 1) + Leszek Janeczek, int. żony z rodz. 
2) + Jan Zagłoba, int. żony 

g. 10.30 +  Jerzy Wojnarowski, int. syna i rodziny 
g. 12.00 1) + Eugeniusz Jankowski w 8 rocz. śm. int. żony 

2) O łaskę zdrowia dla rodziców: Elżbiety i Andrzeja, int. synów z rodzinami 
g. 17.00 + Stanisław (20 rocz. śm.) i  Halina (1 rocz. śm.) Wiśniewscy, int. córki z rodz. 

+ Jadwiga Wojnarowska, int. Ewy i Sławomira Pawlewskich z rodz. – greg., ks. Marcin Filas 
+ Lilla Marzal, int. Zygmunta Janasia i rodz. Szewczyków – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Kazimierz Jóźwik, int. rodz. Kelerów – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Krystyna Holan, int. Moniki, Krzysztofa i Karoliny z rodzinami – greg., ks. Józef Szymański 
Małoszyna, g. 10.00 + Bolesław Lewandowski, int. Jadwigi Grzymskiej z bratem 
Poniedziałek 
10 II 

g. 7.00 + Anna Górska, int. Krzysztofa, Jakuba, Roberta, Maćka Pawłowskich z rodzinami 
g. 17.00 1) + Magdalena Popielarz, int. brata Łukasza z rodz. 

2) + Antoni Fic, int. Joli i Wojtka Prusinowskich z rodz. 
3) + Krystyna Siwińska, int. sąsiadów Kaniewskich 

+ Jadwiga Wojnarowska, int. Ilony Szczepaniak z rodz. i mamą – greg., ks. Marcin Filas 
+ Lilla Marzal, int. Ewy i Sławomira Pawlewskich z rodz. – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Kazimierz Jóźwik, int. sąsiadów Gapsów i Kałużnych – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Krystyna Holan, int. Ireny Szczecińskiej z dziećmi i rodzinami – greg., ks. Józef Szymański 
Wtorek 
11 II 

g. 7.00 + Ks. prał. Mirosław Skoczylas, int. rodzeństwa 
g. 17.00 1) + Zenon Wegner (1 rocz. śm.), int. brata Pawła 

2) + Anna Górska, int. kuzynek Barbary, Zofii i Grażyny z rodzinami 
3) + Krzysztof Nowinowski, int. wuja Piotra z żoną, Mateuszem i Wojtkiem 

+ Kazimierz Jóźwik, int. sąsiadów Kaczorowskich – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Krystyna Holan, int. sąsiadów Piekarskich, Zająców i Nowaków – greg., ks. Józef Szymański 
Środa 
12 II 

g. 7.00 + Jolanta Trocha, int. rodz. Rybickich z Konina 
g. 17.00 1) + Bożena Łukasiewicz, int. Grażyny Szustakowskiej 

2) + Leon Wegner (I rocz. śm.), int. Jadwigi Drzewieckiej z rodz. 
3) + Lucyna Zając, int. Ali Zając z rodz. 

+ Kazimierz Jóźwik, int. rodz. Zydorkiewiczów– greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Krystyna Holan, int. sąsiadów Góralskich – greg., ks. Józef Szymański 
Czwartek 
13 II 

g. 7.00 + Waldemar Koźlarek (3 rocz. śm.), int. chrześniaczki Kariny Perek 
g. 17.00 1) + Elżbieta Czupryńska, int. kuzyna Krzysztofa Ressel z rodz. 

2) + Jan Mazurek, int. córki Emilii z mężem i synem Tobiaszem 
3) + Henryk Gradecki, int. Ireny Sobańskiej 

+ Kazimierz Jóźwik, int. Zdzisława Darul z rodz. z Władysławowa – greg., ks. T. Kaczmarek 
+ Krystyna Holan, int. Joanny Małolepszej z rodz. – greg., ks. Józef Szymański 
Piątek      14 II g. 7.00 + Irena (8 rocz. śm.) Ficner, Kazimierz, Mirosław, Izabela Ficner 
g. 17.00: 1) Nowenna: + Zenon Wegner, int. sąsiadów Szkudlarków i Rembasów + Wacław Milewski, int. 
koleżanek i kolegów żony z zakładu United Textiles + Leokadia Kwiatkowska, int. córki z rodz. + Stanisław 
Szczeciński, int. teściów Lucjana i Jadwigi Bryl z rodz.  + Mirosław Pieterczyk (w II rocz. śm.), int. żony i dzieci z 
rodzinami  + Marek Połatyński, int. córki z rodz. + Bożena Łukasiewicz, int. delegacji z pracy syna + Roman 
Sakwa, int. rodz. Gąbków z Władysławowa + Henryka Maścińska, int. rodz. Maścińskich i Biniszczaków + 
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. + Jan , Emilia, Andrzej, Franciszek, Józefa Marciniak, + Antoni, Marianna Połatyńscy, int. rodz. Siepka z 
Turku + Anna Michalak, int. Adama i Arlety Adamek z Gabrysiem + 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 + Waleria Kaczmarek, int. 
rodz. Płoszków + Teresa Wargacka (4 rocz. śm.), int. córki Ewy z rodz. + Maciej, Józef Orligóra, Sławomir 
Kusz, zm. z rodz. Kusz i Dyba + Stefania, Błażej Kacprzak, int. syna z rodz. + Stanisława Wojdak, int. rodz. 
Wojdaków z Turku + Jerzy Sołtysiak, int. Jolanty i Krzysztofa Dratwickich + Leokadia Kwiatkowska, int. 
koleżanki Weroniki Kurzawy + Jadwiga Brzychcy, int. teściowej Ewy + Anna Górska, int. sąsiadów Katarzyniak i 
Rosiak + Lucyna Zając, int. Grona Pedagogicznego i Pracowników Szkoły Podst. w Natalii 
2) + Janina, Regina, Kazimierz Sosińscy i wszyscy zmarli z rodz. Sosińskich, int. wnuczek Beaty i Wiolety z 
rodzinami 
+ Kazimierz Jóźwik, int. rodz. Borowskich z Russocic – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Krystyna Holan, int. Małgorzaty i Marcina Matuszaków z dziećmi – greg., ks. Józef Szymański 
Sobota 
15 II 

g. 7.00 + Krystyna Tomaszewska, int. sąsiadów Jabłońskich, Malesza, Kubiaków z Tarn. 
Młyna 

g. 17.00 1) + Tomasz Urbanowicz, int. rodz. Gomoliszewskich 
2) + Czesław Jaszczak 

+ Kazimierz Jóźwik, int. sąsiadów Zasada – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Krystyna Holan, int. teściów Matuszaków – greg., ks. Józef Szymański 
Niedz. 
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. Mateusz Szurgot 
Małoszyna, godz. 10.00 + Stanisław i Rozalia Antas, int. córki Danuty z rodz. 

 
PIĄTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 9 lutego 2020 r. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Sól nadaje pokarmom smak. Chroni je przed zepsuciem, utratą właściwości odżywczych,    a tym samym przed 
wyrzuceniem ich na śmietnik. Chrześcijanin zakorzeniony w Jezusie, jest dla świata jak – sól. Temu światu zapewnia 
„Boży smak” i chroni go przed zepsuciem, śmiercią duchową. Prośmy Pana, aby udzielił nam łaski „smakowania 
Chrystusem”. By tego smaku było w nas jak najwięcej, byśmy stawali się wyraziści i rozpoznawalni w środowisku 
naszego życia.  
2. We wtorek, 11 lutego, przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes. Dokładnie tego dnia 
w 1858 roku, cztery lata po ogłoszeniu dogmatu o Niepokalanym Poczęciu, Matka Boża – jako Niepokalane Poczęcie - 
objawiła się Bernadecie Soubirous. Wzywała do modlitwy i czynienia pokuty. Lourdes – stało się światowym centrum 
ludzi chorujących, ich opiekunów oraz wszystkich leczących. W tym dniu, obchodzimy po raz 28 Światowy Dzień 
Chorego. W naszym kościele, zapraszamy na specjalną Mszę Świętą z nabożeństwem dla chorych oraz ich opiekunów  
o godz. 18.00. Przypominamy też o uroczystej liturgii dla chorych, w parafii NMP Królowej Polski w Kaczkach Śr. dnia 
10 lutego 2020 r.  o godz. 18.00.  
3. W piątek, 14 lutego, obchodzimy święto Świętych Cyryla i Metodego – Patronów Europy. Już w IX wieku, 
wprowadzili do liturgii Kościoła język słowiański, przez co stali się największymi ewangelizatorami tej części Starego 
Kontynentu. W 1980 roku papież św. Jan Paweł II ogłosił Świętych Cyryla i Metodego współpatronami Europy. 
4. Tego samego dnia – 14 lutego, Wspólnota Sanktuarium Przemienienia Pańskiego z ks. kustoszem zapraszają nas na 
odpust ku czci św. Walentego. Suma odpustowa pod przewodnictwem ks. Biskupa Stanisława Gębickiego o godz. 



11.30. Tegoroczne uroczystości odpustowe, rozpoczynają 100 – lecie erygowania parafii w Galewie. Wesprzyjmy 
naszych sąsiadów modlitwą i serdeczną pamięcią.  
5. W ostatnim czasie otrzymaliśmy nowo wydaną książkę p. Tomasza Kuźnickiego z Radomska o naszym księdzu 
proboszczu: ks. Grzegorzu Domańskim (1875 – 1942). Duszpasterzował w naszej parafii od 1935 r., aż do męczeńskiej 
śmierci w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau w 1942 r. Ten niezłomny kapłan i społecznik jest 
pomysłodawcą i budowniczym naszego Domu Parafialnego. Planujemy dwa wydarzenia: przygotowujemy tablicę 
upamiętniającą ks. Domańskiego i jej umieszczenie na budynku Domu Parafialnego, oraz połączenie tej uroczystości z 
promocją książki i spotkaniem autorskim z wydawcą. Zapraszam wszystkich do współpracy w tym pięknym 
przedsięwzięciu.  
6. Bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom Milinowa - za  przygotowanie świątyni oraz złożoną ofiarę na potrzeby 
kościoła. Na najbliższą niedzielę uprzejmie proszę parafian, mieszkańców Kamionki i Ignacewa, w sobotę na godz. 900.  

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 10 II – św. Scholastyka; 14 II – św. Cyryl; 14 II – św. Walenty. 
 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście,     
a Ja was pokrzepię  (Mt 11, 28)  
 28  Światowy Dzień Chorego. 

11 lutego przypada Światowy Dzień Chorego, ustanowiony dla Kościoła przez św. Jana Pawła II, wyznaczając te 
obchody we Wspomnienie NMP z Lourdes. Słowo Boże uczy nas, że cierpieniu można nadać sens, jeśli się je połączy  
z krzyżem Chrystusa.  

Chrześcijańska duchowość przeniknięta jest świadomością, że święci orędują za nami przed Bogiem. Dlatego 
człowiek powierzał im troski i cierpienia, przy czym każdemu świętemu przypisywano określoną chorobę bądź rodzaj 
schorzeń. Mimo funkcjonowania „świętych  lekarzy” zdolnych pokonać wszelkie dolegliwości, (św. Kosma  
i Damian, św. Łukasz, św. Archanioł Rafał, św. Joanna Beretta Molla), wierni preferowali „Świętych od różnych 
specjalizacji”. 
Specjalizacja lecznicza świętych: 
- wynikała z cierpień, jakich święty doznał podczas męczeńskich tortur 
- nawiązywała do chorób, które święty uzdrawiał za życia 
- była skutkiem schorzeń, które dotknęły samego świętego 
- wynikała z analogii słownych między nazwą schorzenia a imieniem świętego (np. św. Łucja, wspomożycielka 
niewidomych (Lux – światło), św. Aureliusz – opiekun chorób uszu (aureil – oreille – ucho), itp. 

Czy znamy świętych towarzyszy w naszych chorobach i czy zwracamy się do Nich z prośbą o 
wstawiennictwo?

 Św. Apolonia – ból zęba, dentyści  
  Św. Teresa z Avilla – ból serca i głowy  
 Św. Agata – choroby piersi, nowotwory  
 Św. Błażej – ból gardła, choroby 

laryngologiczne  
 Św. Otylia – ból uszu  
 Św. Roch – ból nóg i kolan, także patron 

chroniący od wścieklizny i zarazy  
 Św. Józef Kaliski – choroby nowotworowe, 

bezpłodność 
 Św. Florencjusz – choroby dróg moczowych  
 Św. Serwacym – reumatyzm  
 Św. Burchard – ból nerek i stawów 
 Św. Pankracy – bóle migrenowe  
 Św. Peregryn – patron chorych na raka  
 Św. Jan Apostoł – choroby nóg, poparzenia, 

padaczka i zatrucie 
 Św. Katarzyna ze Sieny, Św. Anastazja i św. 

Atanazy – bóle głowy, migreny  

 Św. Walenty – choroby i zaburzenia 
psychiczne i padaczka  

 Św. Erazm – choroby żołądka  
 Św. Zygmunt – przepuklina  
 Św. Jan Chrzciciel, Św. Klotylda, Św. Łucja 

z Syrkuz –  patronowie chorób dzieci  
 Św. Jan Paweł II – choroba Parkinsona  
 Św. Wolfgang – udar mózgu, dna moczanowa 

i paraliż  
 Św. Rafał Archanioł, Św. Klara – choroby 

oczu  
 Św. Jerzy – choroby skóry  
 Św. Wit - choroby psychiczne,  również, gdy 

zostaniemy ukąszeni przez węża 
 Św. Korneliusz – patron chorych na grypę 
 Św. Rozalia – patronka chorych zakaźnie  
 Św. Marcin z Tours – choroba ospy, wysypka  

 


