
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 18.00 
 

Nr 038 
15.03.2020 
III Niedziela Wielkiego 
Postu 

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; 17.00 – 18.00 

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

Modlitwa Ewangelią dnia: J 4, 5 – 42. 
Nasz Pan sam wybiera osoby, miejsce i najlepszy 

czas spotkania. Pragnie spotkać się ze mną osobiście 
w codziennych zajęciach i zwyczajnych wydarze-
niach dnia.  
•  Czy praca, którą wykonuję na co dzień, zbliża mnie 
do Jezusa, czy raczej oddala od Niego? 

•  Jak reaguję na fakt, że Mój Pan szuka kontaktu ze 
mną, mimo mojej grzeszności? Czy wierzę, że Jezus 
chce się spotykać z każdym człowiekiem? 

Usiądę razem z Jezusem przy studni, aby przysłu-
chiwać się Jego rozmowie z kobietą. Jego sposób 
rozmawiania z kobietą, sprawia, ze ona potrafi być 
szczera i otwarta. Pan Jezus zaprasza ją, aby prosiła  
o głębsze pragnienia dla swojego życia. 
• Co mogę powiedzieć o moich rozmowach  
z Jezusem? Czy potrafię być zawsze szczery  
i autentyczny? 

Czy odsłaniam przed Nim najgłębsze stany mojego 
ducha, emocji i pragnień? 
• Czy jest we mnie pragnienie głębokiego życia  

z Jezusem? O jakie pragnienia chciałbym prosić 
Jezusa – najbardziej? 
Kobieta zostawiła swój pusty dzban, symbol jej do-

tychczasowego życia –  pustego, nieuporządkowanego, 
niemoralnego. Choć nie zabrała ze studni dzbana  
i wody, to idąc do wsi – zabrała coś więcej. Zabrała 
dzban wody żywej, który Jezus napełnił w jej sercu – 
aż po brzegi.   
• Czy pragnę tej wody życia? Czy czasami moje serce 

nie przypomina pustego dzbana? Czy nie grozi mi 
śmierć z niezaspokojonego pragnienia Jezusa?  

• Co robię, aby temu zapobiec, do takiej śmierci nie 
dopuścić? Proś jedynego lekarza duszy i ciała  
o święte pragnienia: „Ciebie pragnie dusza moja”. 

 

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  15 – 22 marca 2020 
Niedziela 
15 III 

g. 7.30 + Wanda (17 rocz. śm.), Józef Michalak, int. córki z rodz. 
g. 9.00 + Zbigniew (imieninowa) Poturała, int. żony i dzieci z rodz. 
g. 10.30 1) + Kazimiera (im.), Józef Borowscy i Helena Grzelewska, int. dzieci z 

rodzinami 
2) + Elżbieta Dembowska, int. Wandy, Stanisława i Agnieszki z rodzinami 

g. 12.00 1) + Kazimiera, Jan, Józef, Marek, Jan Musiał, int. rodz. Kusz 
2) W int. Anny Sylwestrzak – z ok. urodzin – o Boże błog. i Dary Ducha Św. – 
int. rodziny 

g. 17.00 + Benedykt Bąkowski (16 rocz. śm.), int. żony i dzieci z rodzinami 
+ Jerzy Sołtysiak, int. szwagierki Zosi i Danusi – greg., ks. Piotr Ochotny 
+ Leokadia Kwiatkowska, int. Hanny Kurczaba z Turku– greg., ks. T. Kaczmarek 
+ Józef Zawilski, int. Jana Glapińskiego z rodz. i Marcina Glapińskiego z rodz. – greg., ks. Mateusz 
Szurgot 
Małoszyna, godz. 10.00      + Stanisława Wojdak, I rocz. śm., int. rodziny 
Poniedz. 
16 III 

g. 7.00 + Wacław Loch (w rocz. śm.), int. żony z rodz. 
g. 18.00 1) + Józefa (imieninowa) i Jan Połatyńscy, int. dzieci z rodzinami 

2) + Marianna Ressel, int. sąsiadów Rzeteckich i Ziółkowskich z Wietchinina 
+ Jerzy Sołtysiak, int. wnuka Jakuba z żoną Anią i córeczką Małgosią – greg., ks. Piotr Ochotny 
+ Leokadia Kwiatkowska, int. Macieja Czai – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Józef Zawilski, int. chrześniaka Mariusza z rodz. – greg., ks. Mateusz Szurgot 
Wtorek 
17 III 

g. 7.00 + Kazimierz (40 rocz. śm.) Ficner, Irena, Mirosław Ficner 
g. 18.00 1) + Leokadia Michalak (4 rocz. śm.), int. dzieci 

2) + Krystyna Sobczak, int. kolegów i koleżanek Ireneusza Sobczak z Mirandy 
+ Leokadia Kwiatkowska, int. Krystyny Kobielak z rodz. – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Józef Zawilski, int. Beaty Michalewicz i Tomasza Zawilskiego z rodzinami – greg., ks. Mateusz 
Szurgot 
Środa 
18 III 

g. 7.00 + Bożena Łukasiewicz, int. mieszkańców Kamionki 
g. 18.00 1) + Magdalena Popielarz, int. rodziców i babci 

2) + Krystyna Sobczak, int. Wioletty i Piotra Szczecińskich 
+ Leokadia Kwiatkowska, int. Eli i Alka z Pleszewa z rodz. – greg., ks. T. Kaczmarek 
+ Józef Zawilski, int. rodz. Czajkowskich – greg., ks. Mateusz Szurgot 
Czwartek 
19 III 

g. 7.30 + Józef Kujawa (imieninowa), int. rodziny 
g. 9.00 + Józef Michałowski, int. dzieci 
g. 17.00 + Józef Angulski (int. imieninowa) i Joanna Angulska, int. wnuków z 

rodzinami 
g. 19.00 + Józef Szczeciński, int. żony i dzieci z rodzinami 

+ Leokadia Kwiatkowska, int. wnuków Kamila i Jacka – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Józef Zawilski, int. Krzystofa z rodz. i Jadwigi Glapińskiej – greg., ks. Mateusz Szurgot 
Piątek   20 III g. 7.00 + Józef, Sabina Sikorscy, Józef, Jan, Stanisława, Stefan Knebel, int. 

rodziny 
g. 18.00: 1) Nowenna: + Bogdan Kmieć, int. dzieci z rodzinami + Stanisław Szczeciński, int. teściów 
Stanisława i Jadwigi Maciaszek z rodz. + Marek Połatyński, int. szwagra Włodzimierza z rodz. + 
Daniela Calag, int. rodz. Małeckich z Chylina + Antoni i Marianna Połatyńscy, int. córki + Jan, 
Franciszek, Józefa Marciniak, int. Stanisławy + Jadwiga Brzychcy, int. szwagra Romana z Anną + 
Radosław Batorski, int. koleżanek i kolegów ze Szkoły Podst. z wychowawczynią + Jerzy Medycki, 
int. Jolanty i Zenona z dziećmi + Marianna Pielas, int. Moniki Majdy z rodz. + Roman Sakwa, int. 
sąsiadów Bartczaków + Marianna Popielarz, int. Marty Pawlaczyk z rodz. + Ks. Mirosław Skoczylas, 
int. kuzynki Danuty z mężem + Józef Darul (imieninowa), int. synowej Ewy z rodz. + Szczepan 
Bąkowski (18 rocz. śm.), int. rodz. + Zenon Lodziński, Piotr Sujka, Ryszard Krawiec, int. rodziny + 
Jan Kubacki, int. rodziny + Krystyna Sobczak, int. sąsiadów Jankowiak z rodz. + Lucyna, Edward i 
Zdzisław Banasiak, int. rodziny + Józefa i Wincenty Przygońscy, int. bratanicy Krystyny z rodz. + 



Apolonia, Edward Sęk, Kazimiera, Stanisław Sosińscy + Lidia Ratajczak, int. mamy, dzieci, siostry i 
brata + Wanda Maciejewska, int. sąsiada Andrzeja Siepki + Anna Górska, int. Moniki Baranowskiej i 
Renaty Janiak z rodzinami + Henryka Maścińska, int. Małgorzaty Golczyńskiej z rodz. + Marianna 
Napierała, int. sąsiadów  Kopczyków i Mikołajewskich + Salomea Ficner, int. kuzyna Wojciecha 
Krych z żoną + Henryk Jeżak (31 rocz. śm.), + zm. z rodz. Durkiewiczów, int. żony i córek z 
rodzinami + Józef Małecki (imieninowa), int. żony + Tadeusz Lewandowski, int. Sabiny Grzymskiej + 
Daniela Płuciennik (2 rocz. śm.), int. syna Ireneusza z żoną i dziećmi + Helena, Stanisław i Krzysztof 
Połatyńscy, int. rodziny + Irena, Józef Kempińscy, Marianna, Stanisław Przybył, int. dzieci + 
Jadwiga, Wincenty Deszcz + Wawrzyniec, Józefa, Józef, Janina, Wacław, Andrzej, Marianna i 
Stanisław Sosińscy 
+ Leokadia Kwiatkowska, int. wnuka Adama z żoną i dziećmi  – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Józef Zawilski, int. kuzynek Ani, Wandzi i Maryli  – greg., ks. Mateusz Szurgot 
Sobota 
21 III 

g. 7.00 + Marianna Chanasińska (2 rocz. śm.), int. męża i dzieci 
g. 18.00 1) + Józef Siepka, Józef i Sabina Tomczyk, int. dzieci 

2) + Bogdan Malesza, int. cioci Marianny Kokorzyckiej 
+ Leokadia Kwiatkowska, int. córki Asi z rodz. – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Józef Zawilski, int. rodz. Szczepańskich i Mastalerzów – greg., ks. Mateusz Szurgot 
Niedz. 
22 III 

g. 7.30 + Józef Drzewiecki (imieninowa), int.  żony 
g. 9.00 + Dariusz Rychter (w 15 rocz. śm.), Zofia, Józef, Zdzisław Rychter, Luba i Jan 

Sosińscy, int. rodz. i syna Eugeniusza 
g. 10.30 + Józef (imieninowa) i Marianna Dębowscy, int. córki i wnuków 
g. 12.00 + Jan (3 rocz. śm.) i Krystyna Jabłońscy, int. dzieci z rodzinami 
g. 17.00 + Zofia, Jan Jankowscy, int. dzieci z Russocic 

+ Leokadia Kwiatkowska, int. córki Barbary – greg., ks. T. Kaczmarek 
+ Józef Zawilski, int. rodz. Zawilskich z Ratynia i rodz. Fabisiaków z Genowefy – greg., ks. Mateusz 
Szurgot 
Małoszyna, godz. 10.00 + Helena i Franciszek Peter, int. rodziny 

 

TRZECIA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU     15 marca 2020 r. 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

Zarządzenie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2020 r. 

Z wiarą w Opatrzność Bożą i w trosce o życie i zdrowie społeczeństwa i w nawiązaniu do komunikatów 
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski podejmujemy decyzji o wprowadzeniu prewencyjnych 
środków ostrożności w sytuacji zagrożenia koronawirusem. 

Kościół od dwóch tysiącleci służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie 
rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych. 
1.  Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 i kan. 1248 § 2 

Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od 
obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym 
wiernym: 
a. osobom w podeszłym wieku, 
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.), 
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, 
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem. 
Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest 
grzechem. Jednocześnie zachęcamy, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej  i rodzinnej 
modlitwie. Zachęcamy też do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, 
telewizyjne lub internetowe. 

2.  W czasie liturgii do dnia 29 marca br. należy przestrzegać w kościołach następujących zasad: 
a. kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć 
ręce i kierować się zasadami higieny, 



b. przypominamy, że przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę, 
do czego teraz zachęcamy, 
c. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk, 
d. cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego, 
e. należy powstrzymać się ponadto od oddawania czci relikwiom poprzez pocałunek lub dotknięcie, 
f. na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne, 
g. rezygnujemy z napełniania kropielnic kościelnych wodą święconą. 

3.  W obecnej sytuacji przypominamy, że „tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. 
leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach” 
(Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp. S. Gądeckiego, 10.03.2020).  
W związku z tym zachęcamy wszystkich wiernych, aby poza liturgią nawiedzali kościoły na gorliwą 
modlitwę osobistą. Polecamy duszpasterzom: 
a. aby kościoły pozostawały otwarte w ciągu dnia, 
b. aby kapłani troszczyli się o dodatkowe okazje do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu, 
c. aby – przy zachowaniu należytych zasad higieny – kapłani i nadzwyczajni szafarze odwiedzali chorych 
i starszych parafian z posługą sakramentalną. 

Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach. 
Prosimy wszystkich ludzi wierzących o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami, a także o pokój serc 
i łaskę głębokiego nawrócenia dla każdego z nas. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek 
koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu 
medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii. Zgodnie z Tradycją 
Kościoła zachęcamy do śpiewania w naszych kościołach suplikacji „Święty Boże, Święty Mocny…  
Od powietrza, głodu, ognia i wojny, zachowaj nas Panie”. 

1. W czwartek, 19 marca, przypada uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny  
i opiekuna Pana Jezusa. Papież Pius IX  ogłosił go patronem Kościoła powszechnego i rodzin 
chrześcijańskich. W tym dniu, będziemy modlić się przez Jego wstawiennictwo, za mężów i ojców z naszej 
wspólnoty parafialnej oraz o godne wypełnianie przez nich swojego powołania. Święty Józef jest też 
patronem dobrej śmierci. Według tradycji odszedł z tego świata w ramionach  Pana Jezusa i obecności 
Maryi. Jego wstawiennictwu polecamy konających i znajdujących się w niebezpieczeństwie śmierci. 
2. Bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom Chylina od p. Bogumiła Klanowskiego do p. Bogumiła 
Malesza oraz mieszkańców ulicy przy blokach od p. Krzysztofa Połatyńskiego do p. Dawida Szymaniak, - 
za  przygotowanie świątyni oraz złożoną ofiarę na potrzeby kościoła. Na najbliższą niedzielę uprzejmie 
proszę parafian, mieszkańców Władysławowa, ul. Kaliska –  w sobotę na godz. 9.00. 
3. Zachęcamy do lektury tygodnika „Idziemy” i naszego Biuletynu parafialnego. 
4. Modlitwa błagalna o zatrzymanie epidemii. 

Panie Jezu, Zbawicielu świata, 
Nadziejo, która nigdy nas nie zawodzisz, 

zmiłuj się nad nami 
i wybaw nas od wszelkiego zła! 

Prosimy Cię, abyś zdusił plagę tego wirusa, 
który rozprzestrzenia się w świecie. 

Przywróć zdrowie chorym, 
zachowaj zdrowych i wspieraj tych,  

którzy pracują dla zdrowia wszystkich. 
Okaż nam Twoje miłosierne oblicze 

i wybaw nas w swojej wielkiej miłości. 
Prosimy Cię o to,  przez wstawiennictwo Mari, Matki naszej, 

która wiernie trwa przy nas. 
Który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki, wieków. Amen. 

 


