
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 036 
1.03.2020 
I 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; 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 4, 1-11. 
Poddać się prowadzeniu Ducha świętego w modlitwie  
i pokucie. 
„Duch wyprowadził Jezusa na pustynię” (w.1). Pustynia 
– to miejsce milczenia i samotności. To miejsce śmierci, 
zagrożenia życia biologicznego. Jezus idzie na pustynię, 
ażeby być kuszonym, aby uczestniczyć w pokusach 
człowieka. Walczy,  aby zwyciężyć Nieprzyjaciela  
i otworzyć nam wejście do Ziemi Obiecanej. 
• Czy rozumiem, że ja także jestem prowadzony na 

pustynię mojego serca”? 
• Czy proszę Pana, aby dopomógł mi odnaleźć Jego 

milczenie i Jego Słowo? 
„Wtedy przystąpił kusiciel”(w.3). Kiedy Jezus odprawia  
40 dniowe rekolekcje na pustyni, kiedy jest napełniony 
Duchem świętym, przychodzi inny duch, duch pychy  
i kłamstwa. Szatan manipuluje i obiecuje Panu rzekome 
dobra, próbuje nakłonić Go do złego. 
• Zwróć uwagę na okoliczności, w których szatan nasila 

kuszenie. Często są to momenty ważne, znaczące, 
przełomowe w życiu. 
• Czy uczę się pokory i zaufania Jezusowi na początku 

tegorocznego Wielkiego Postu? 

• Czy rozumiem, że szatan kusi tylko tych, którzy są dla 
niego ważni? 

Potrójne kuszenie Chrystusa przez diabła, ukazuje nam 
syntetycznie wszystkie kategorie pokus człowieka. 
Pierwsza pokusa, to pokusa łatwego życia, pokusa 
materializmu. „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale 
każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych” (w.3-4). 
Kłamstwo diabła jest niebezpieczne, zawiera półprawdę: 
człowiek żyje także chlebem, ale nie samym chlebem.  
• Czy demaskuję podstępy diabelskie w mojej 
codzienności? Czy odwołuje się w duchowej walce do 
obecności Jezusa i mocy Jego imienia? 
• Czy i ja nie myślę czasami, że sprawy duchowe są mniej 
ważne od materialnych i doczesnych? Czy Bóg jest 
rzeczywiście kimś pierwszym i najważniejszym w moim 
życiu? 
• Czy nie odkładam na później spraw duchowych 
(modlitwy, słuchania Słowa Bożego), tak jakby Bóg - był 
czymś (kimś) drugorzędnym? 
• Przypomnij sobie te momenty, w których już 
doświadczyłeś ogromnej mocy modlitwy i umartwienia. 
Pomódl się o dar owocnego przeżycia 40 dni Postu dla 
siebie i braci (i sióstr). 

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  1 – 8 marca 2020 
Niedziela 
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 
Poniedz. 
2 III 

g. 7.00 + Helena Dachman, int. Jadwigi Drzewieckiej z dziećmi 
g. 18.00 1) + Elżbieta Misiak, int. męża 

2) + Henryk Król (1 rocz. śm.), int. żony i dzieci z rodzinami 
+ Jerzy Sołtysiak, int. kuzyna Zenka Ratajczyka z rodz. – greg., ks. Piotr Ochotny 
+ Leokadia Kwiatkowska, int. Pauliny z rodz. – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
Wtorek 
3 III 

g. 7.00 + Tadeusz Drzewiecki (13 rocz. śm.), int. żony i dzieci 
g. 18.00 1) + ks. kan. Andrzej Kaczmarek (1 rocz. śm.), int. mieszkańców Russocic 

2) + Elżbieta Dębowska, int. koleżanki Ali z rodz. 
+ Jerzy Sołtysiak, int. kuzynki Maryli Grzelczak z rodz. – greg., ks. Piotr Ochotny 
+ Leokadia Kwiatkowska, int. Bogusi Feliniak z rodz.– greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
Środa 
4 III 

g. 7.00 + Bożena Łukasiewicz, int. Jana i Tomasza Zielińskich z rodzinami 
g. 18.00 1) + Stanisława Dominikowska, int. rodz. Walczaków z Grzymiszewa 

2) + Bogdan Malesza, int. Teresy i Leszka Grabowskich z mamą 
+ Jerzy Sołtysiak, int. Krystyny i Leszka Przyszło z rodz. – greg., ks. Piotr Ochotny 
+ Leokadia Kwiatkowska, int. Ireny i Kazimierza Smolińskich z synami– greg., ks. T. Kaczmarek 
Czwartek 
5 III 

g. 7.00 + Kazimierz i Marianna Kwietniewscy i Stanisław Dobiecki, int. córki i 
żony z rodz. 

g. 18.00 1) + Dariusz Gąbka, int. córki Marty z mężem i dziećmi 
2) + Edward Chojnacki, int. rodziny Krzywizna i Boczek 

+ Jerzy Sołtysiak, int. Magdaleny Bednarskiej i Agnieszki Lewandowskiej z rodzinami 
– greg., ks. Piotr Ochotny  
+ Leokadia Kwiatkowska, int. Zarządu i Pracowników Gminnej Spółdzielni „Samopomoc 
Chłopska” we Władysławowie – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
Piątek   6 III g. 7.00 + Zenona Grzelczak (5 rocz. śm.), Cecylia i Józef Grzelczak, int. 

Elżbiety z rodz. 
g. 15.30 + Aldona, Tadeusz Lewandowscy, int. mamy i żony z rodz. 

Małoszyna, godz. 16.00 + Janina Kubiak, int. córki Jadwigi z mężem Markiem 
g. 18.00: 1) Nowenna: + Zygmunt Darul, int. żony z dziećmi + Edyta Ćwiek, int. Renaty i 
Jarosława Wdzięcznych z rodz. + Stanisław Szczeciński, int. teściów Stanisława i Jadwigi 
Maciaszek z rodz. + Marek Połatyński, int. chrześniaka Daniela z rodz. + Daniela Calag, int. 
rodz. Małeckich z Chylina + Cyprian Kaniewski, int. najbliższych + Zbigniew Ziętek, int. żony 
Stanisławy + Antoni i Marianna Połatyńscy, int. córki + Jan, Franciszek, Józefa Marciniak, int. 
Stanisławy + Jan Mazurek, int. Barbary i Grzegorza Janeczek z rodz. + Adam Szymaniak, int. 
Aliny Bartosik – Wilińskiej + Jadwiga Brzychcy, int. szwagra Romana z Anną + Radosław 
Batorski, int. sąsiadów Sobczaków i Jankowiak + Jerzy Medycki, int. Urzędowskich z Małoszyny 
+ Marianna Pielas, int. Teresy Koralewskiej z mężem + Roman Sakwa, int. sąsiadów 
Bartczaków + Krystyna Milczarek, int. rodz. Zawadów z Władysławowa + Henryka Maścińska, 
int. Agnieszki Krygier z mężem i córką + Bogusław Mikowski, int. Dominiki Pieczyńskiej z rodz. 



+ Ks. Mirosław Skoczylas, int. kuzynki Danuty z mężem + 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. + Ks. kan. Andrzej Kaczmarek (I rocz. śm.), int. 
parafian + Wiesława Goss, int. Agnieszki i Andrzeja Adamek + Małgorzata Szyguła – Kristians, 
int. Małgorzaty Chęcińskiej z rodz. i koleżankami + Stanisław Adamek, int. Jana Adamka z rodz. 
+ Genowefa (13 rocz. śm.) i Władysław Adamek, int. syna Jana z rodz. + Iwona Fret, int. 
koleżanki Ani i Joli 
+ Jerzy Sołtysiak, int. Leszka i Grażyny Ratajczyk – greg., ks. Piotr Ochotny 
+ Leokadia Kwiatkowska, int. Emerytów z biura GS – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
Sobota 
7 III 

g. 7.00 + Stanisława Dominikowska, int. teściowej Jadwigi Jesiołowskiej 
g. 18.00 1) + Elżbieta Dembowska, int. siostry Barbary 

2) + Tomasz Woźniak (imieninowa), int. najbliższych 
+ Jerzy Sołtysiak, int. Andrzeja i Teresy Ratajczyk z rodz. – greg., ks. Piotr Ochotny 
+ Leokadia Kwiatkowska, int. Janiny Wojdak z dziećmi – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
Niedz. 
8 III 

g. 7.30 + Jan Sosiński (20 rocz. śm.) i Luba Sosińska, Dariusz Rychter, int. córki z 
mężem Mariuszem i rodz. 

g. 9.00 + Zdzisław Płóciennik i zm. z rodz. Płócienników, int. żony z dziećmi 
g. 10.30 + Kazimierz Żerkowski, int. imieninowa od żony, dzieci i wnuków 
g. 12.00 + Henryk Kołodziejczak, int. córki Elżbiety z mężem w I rocz. śm. 
g. 17.00 + Weronika (21 rocz. śm.), Stefan Maciaszek, int. Jana Maciaszka z rodz. 

+ Jerzy Sołtysiak, int. rodz. Wojtkowiaków i Baranowskich – greg., ks. Piotr Ochotny 
+ Leokadia Kwiatkowska, int. Koła Różańcowego we Władysławowie – greg., ks. T. Kaczmarek 
Małoszyna, godz. 10.00 + Bolesław Lewandowski, int. Melanii Raźnej z rodz. 

PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU      1 marca 2020 r. 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Dzisiaj, w Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu wpatrujemy się w Chrystusa  kuszonego na pustyni. Słowo 
Boże przedstawia kuszenie złego ducha, jako zwycięską walkę Syna Bożego. Zwycięstwo Chrystusa zapowiada 
ostateczny tryumf Zbawiciela w czasie Paschy. Prośmy Pana, abyśmy umocnieni Jego przykładem i duchowymi 
owocami Eucharystii, umieli z radością zwyciężać wszelkie pokusy, odrzucając je natychmiast i zdecydowanie. 
2. Włączmy się w głębokie przeżycie czterdziestodniowej pokuty, przez intensywniejszą modlitwę osobistą 
i wspólnotową. Na wspólnotową modlitwę zapraszamy codziennie – odmawiając różaniec w intencji naszych 
rodzin o godz. 17.30. W piątki Wielkiego Postu, zapraszamy na nabożeństwa Drogi Krzyżowej  o godz. 17.30  
i 20.00. Nabożeństwa Gorzkich Żali z rozważaniem pasyjnym, w niedziele o godz. 16.20. Do licznego udziału  
w tych nabożeństwach, zachęcamy wszystkich parafian: dzieci, młodzież i dorosłych. Pamiętajmy o osobistych 
umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki Post. 
3. W dzisiejszą niedzielę, przypada święto państwowe (od 2011 r.): Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”. Także w modlitwie przywołujemy zasługi wielu oddanych Polaków, patriotów, którzy po 
zakończeniu II wojny światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość 
naszej Ojczyzny. 
4. Od jutra, tzn. od 2 marca 2020 r. zmienia się porządek odprawiania wieczornej Mszy św. Przechodzimy na 
porządek letni, tzn. Msza Św. wieczorna będzie odprawiana o godz. 18.00. Kancelaria parafialna czynna od 
godziny 17.00.  
5. W najbliższy wtorek: dnia 3 marca 2020 r. serdecznie zapraszamy na Uroczystą Mszę Św. w I rocznice śmierci 
ks. proboszcza Śp. ks. kanonika Andrzeja Kaczmarka o godz. 18.00. Mszy św. będzie przewodniczył ks. Dziekan 
Marek Kasik, a homilię wygłosi ks. prał. Tomasz Michalski, proboszcz parafii Św. Bartłomieja w Koninie.  
6. W imieniu mieszkańców Mariantowa i Emerytki zapraszamy na spotkanie organizacyjne w sprawie renowacji 
krzyża przydrożnego, dzisiaj o godz. 15.00, przy krzyżu. 
7. W tym tygodniu przypadają: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W czwartek 
dziękujemy za dar Eucharystii i Kapłaństwa, prosimy o nowe i święte powołania do służby w Kościele, także  
z naszej wspólnoty parafialnej. W piątek będziemy przepraszać Boże Serce za brak miłości i lekceważenie 
Bożego miłosierdzia. W sobotę powierzymy naszą wspólnotę i każdego z nas Niepokalanemu Sercu Maryi. 



Adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek od godz. 17.00. Spowiedź pierwszopiątkowa od godz. 15.00  
i 17.30. Nabożeństwo pierwszosobotnie o godz. 7.00.  
8. W środę, 4 marca, w liturgii czcimy Świętego Kazimierza (1458-1484), polskiego królewicza. Modlimy się  
w intencji Ojczyzny, rządzących i rządzonych 
9. Bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom Chylina, działki prawa i lewa strona - za  przygotowanie świątyni 
oraz złożoną ofiarę na potrzeby kościoła. Na najbliższą niedzielę uprzejmie proszę parafian, mieszkańców 
Chylina wieś, od strony Grzymiszewa – od p. Daniela Maćkowskiego do p. Mirosława Mazurka –  w sobotę na 
godz. 900. 
10. Dziękujemy za ofiary na tacę inwestycyjną. Zapłaciliśmy za nowe oświetlenie. Dziękuję za wykonane prace – 
bezinteresownie p. Karolowi Jońskiemu. 
11. Zachęcamy do lektury tygodnika: „Idziemy”. W nim m.in. artykuły na temat sensu i właściwej motywacji 
postu. Także artykuły na temat spowiedzi: „Czy każdy ksiądz może zawsze rozgrzeszyć z każdego grzechu?”. 
Prosimy o odebranie nowego Biuletynu Parafialnego. 
 

Powtórka z katechizmu ! 
 

Po co się spowiadać? Istota Sakramentu pojednania. 
Pan Jezus powierzając Kościołowi dzieło zbawienia świata, pozostawił w Sakramencie Pokuty – drogę 

powrotu do Ojca. Tylko On, sam Bóg, przebacza i odpuszcza grzechy i przez Jezusa ustanowił sposób owego 
powrotu. Powołani do życia wiecznego, powinniśmy z pomocą łaski Chrystusa podejmować nieustanny wysiłek 
nawracania się (nie jest to jednorazowy zryw, ale stały proces). Dar nowego życia, otrzymany w Chrzcie św. nie 
wyeliminował kruchości i słabości natury ludzkiej, ani jej skłonności do grzechu.(Katechizm Kościoła). 

To „drugie nawrócenie” (pierwsze dokonało się w nas podczas Chrztu św.) nie jest dziełem czysto ludzkim, 
lecz opiera się na pomocy łaski miłosiernego Boga. Bóg uzdalnia do takiej pokuty, daje łaskę:  

• radykalna przemiana życia; 
• powrót do Boga całym sercem; 
• zerwanie z grzechem; 
• odraza do popełnionych grzechów; 
• ufność w Boże miłosierdzie i nadzieja na pomoc łaski Bożej; 
• zbawienny ból i smutek duszy – skrucha serca. 

Ten proces nieustannego nawracania się, powinien w nas dokonywać się codziennie, a pomagają mu takie 
praktyki: 

• Eucharystia; 
• lektura Pisma Św.(zwłaszcza Ewangelie); 
• modlitwa „Ojcze nasz”; 
• różne, szczere akty kultu i pobożności; 
• czyny wzajemnego przebaczenia i pojednania; 
• troska o ubogich, chorych i potrzebujących; 
• praktykowanie i obrona sprawiedliwości; 
• upomnienie braterskie;  
• rewizja życia – rachunek sumienia; 
• kierownictwo duchowe – np. rekolekcje, dni skupienia, pielgrzymka; 
• przyjmowanie cierpień i znoszenie prześladowań. 

Zewnętrzne znaki pokuty i nawrócenia mogą wyrażać się przez: post, modlitwę, jałmużnę, łzy pokuty, 
wysiłki w celu pojednania, troska o zbawienie innych, wołanie o wstawiennictwo świętych, praktykowanie 
miłości.  

Najwspanialsze w spowiedzi jest to, że Bóg nieustannie czeka na decyzję grzesznika. Szanuje naszą wolność, 
a gdy uznamy, że jesteśmy chorzy, że zgrzeszyliśmy, On jak - Ojciec natychmiast interweniuje swą łaską. 
Wykorzystuje każdy „pretekst”, aby obdarować nas Miłością – stoi po naszej stronie i nie przestaje nas kochać.  

 

 


