
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 039 
22.03.2020 
IV 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: 
Arkadiusz Chociaj, tel. 794904997 

Modlitwa Słowem Bożym: J 9, 1 – 41. 
• Popatrz na niewidomego, który od urodzenia żyje w 
ciemnościach (w.1). Pomyśl o osobach ciężko chorych, 
chorujących od lat. Pomyśl o tych, którzy zmagają się dzisiaj,  
z chorobami nieuleczalnymi, chorobami prowadzącymi do 
śmierci lub osobami przytłoczonymi panicznym lekiem 
przed zakażeniem. Zawierz te osoby i swój lęk o przyszłość 
– Jezusowi. 
• Zobacz, jak Jezus przechodzi obok niewidomego, 
zatrzymuje się i uzdrawia jego oczy (w. 1. 6-7). Wyobraź 
sobie, że choroba oczu dotyka Ciebie. Co jest moją ślepotą w 
sferze ducha? Co najbardziej zamyka mnie na radość i pokój 
serca? Czy proszę Jezusa, aby mnie obmył i uwolnił od 
ciemności mojego serca? 
Rodzice niewidomego przyjmują postawę pełną ostrożności, 
boją się świadczyć o Jezusie, tłumią w sobie radość, że ich 
syn widzi. Syn, już nie będzie dla nich takim obciążeniem, 
zyskuje samodzielność i odpowiedzialność za swoje życie. 
•  Czy dziękuję Bogu za ludzi, którzy coraz szerzej otwierali mi 
oczy na otaczający mnie świat? Podziękuję Panu Bogu za 
rodziców, wychowawców i osoby otwierające oczy? 

Czy dobrze korzystam z daru wzroku?„Bóg dał oko, ale dał też 
powiekę”! 
• Czy patrzę na świat po Bożemu, z miłością, troską o dobro 
bliźniego, z odpowiedzialnością. Czy tak jak u okulisty, czy także u 
Chrystusa systematycznie kontroluję swój wzrok, a gdy trzeba – to 
również leczę. 
• Czy z upływem lat, staję się coraz bardziej samodzielny, 
odpowiedzialny za swoje czyny, słowa i decyzje? 
 

Uzdrowiony odważnie i z entuzjazmem głosi prawdę o Jezusie 
uzdrawiającym. Czyni to za cenę odrzucenia i potępienia przez 
faryzeuszy (w. 23-24) i zachowawczej postawy swoich rodziców. 
Odzyskali syna, ale nie chcieli stracić przynależności do Synagogi. 
Ich lęki, sprawiły, że stracili okazję spotkania z Jezusem. 
•  Jakie są moje dzisiejsze lęki i obawy? Co mnie powstrzymuje, 
aby uznać Jezusa - jako Pana i Zbawiciela mojego życia. Czego 
nie chcę stracić dla Jezusa, który przychodzi, aby wyzwolić mnie z 
niewoli grzechu? 
• Czy jestem otwarty na wydarzenia życia, przez które Bóg 
objawia mi się ciągle na nowo? Czy wierzę w to, że Bóg 
przemawia do mnie przez ludzi zwyczajnych i prostych? 

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 22 – 29 marca 2020 
Niedziela 
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. M. Szurgot 
+ Iwona Fret, int. Ireny Szczecińskiej z rodz. – greg., ks. Janusz Bartczak 
Małoszyna, godz. 10.00      + Helena i Franciszek Peter, int. rodziny 
Poniedz. 
23 III 

g. 7.00 + Krystyna Holan, int. córki Marceli z mężem 
g. 18.00 1) + Zygmunt Maciaszek (10 rocz. śm.), int. syna Andrzeja z rodz. 

2) + Jerzy Gmach (3 rocz. śm.), int. żony z rodz. 
+ Leokadia Kwiatkowska – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Józef Zawilski, int. Janiny Zawilskiej z rodz. – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Iwona Fret, int. rodz. Michalaków z Polichna – greg., ks. Janusz Bartczak 
Wtorek 
24 III 

g. 7.00 1) + Lucja Darul, int. dzieci 
2) + Józef Łukaszewski, int. Guźniczaków i Dębowskich 

g. 18.00 1) + Leon Wojdak (23 rocz. śm.), Marianna Wojdak, int. dzieci z rodzinami 
2) + Czesław Orlikowski 

+ Józef Zawilski, int. Tomka i Łukasza Glanc z rodzinami – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Iwona Fret, int. chrześniaczki Agaty z Waldemarem – greg., ks. Janusz Bartczak 
Środa 
25 III 

g. 7.30 + Mieczysław Połatyński, int. siostrzenicy Teresy Kubiak 
g. 9.00 + Marianna Sabina Banaszak, int. Seweryny Frankowskiej z rodz. 
g. 18.00 1) + Jan Mazurek (int. urodzinowa) od córki Elżbiety Pasternak z mężem i córką Darią 

2) + Wincenty Maciejewski (4 rocz. śm.), int. syna Bogumiła z żoną i synami i córki 
Kamili z mężem i dziećmi 

+ Józef Zawilski, int. koleżanek i kolegów z zakładu pracy córki  Bogusi – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Iwona Fret, int. rodz. Szymczaków z Tarnowej – greg., ks. Janusz Bartczak 
Czwartek 
26 III 

g. 7.00 + Jolanta Trocha, int. rodz. Borowiaków z Polichna 
g. 19.00 1) + Danuta Szewczyk, int. Elżbiety Jesiołowskiej z Leonii 

2) + Lucyna Walczak, int. rodz. Wróblewskich z Milinowa 
+ Józef Zawilski, int. Celiny Szczęsnej z Piotrem – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Iwona Fret, int. siostrzenicy Sylwii z mężem i dziećmi – greg., ks. Janusz Bartczak 
Piątek   27 III g. 7.00 + Tadeusz Dobiecki (I rocz. śm.), int. żony i syna Zdzisława z rodz. 
g. 18.00: 1) Nowenna: + Stanisław Szczeciński, int. kuzynki Barbary z rodz. + Marek Połatyński, int. szwagra 
Włodzimierza z rodz. + Radosław Batorski, int. koleżanek i kolegów ze Szkoły Podst. z wychowawczynią + Jerzy 
Medycki, int. Jolanty i Zenona z dziećmi + Marianna Pielas, int. Patrycji Łopaty z mężem i dziećmi + Roman 
Sakwa, int. sąsiadów Teresy i Jana Krygrów + Marianna Popielarz, int. Marty Pawlaczyk z rodz. + Mieczysław 
Misiak, int. rodz. Zająców i Wojdaków + Marianna Poszwa, int. chrześniaczki Zofii z mężem + Alina Żółtyszek, 
int. Karoliny Żółtyszek z synami + Krystyna Sobczak, int. sąsiadów Ciesielskich + Apolonia, Edward Sęk, 
Kazimiera, Stanisław Sosińscy + Piotr Rydelski (4 rocz. śm.), int. córki Renaty z rodz. + 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. Urszuli Krych i dzieci z rodzinami + Janina Jeziorska, int. kuzynki Ireny + 
Czesław Janiak (19 rocz. śm.), int. żony z dziećmi + Zmarłe i  żywe członkinie Żywego Różańca oraz o zdrowie i 
błogosławieństwo dla wioski Chylin 
2) + Marianna Ressel, int. chrzestnej Janiny i Józefa z rodz. 
+ Józef Zawilski, int. rodz. Majdów i Biernatów – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Iwona Fret, int. siostrzenicy Ani z dziećmi– greg., ks. Janusz Bartczak 
Sobota 
28 III 

g. 7.00 + Tadeusz Dobiecki, int. kuzyna Gienka z żoną 
g. 18.00 1) + Stefan Antas (29 rocz. śm.), int. żony i dzieci z rodz. 

2) + Wiesław Rychter, int. bratowej Danuty 
+ Józef Zawilski, int. sąsiadów z bloku 138 – greg., ks. Mateusz Szurgot 



+ Iwona Fret, int. Anny i Mariusza Dyguda – greg., ks. Janusz Bartczak 
Niedz. 
29 III 

g. 7.30 + Franciszek Guźniczak (40 rocz. śm.), int. córki Elżbiety z rodz. 
g. 9.00 + Eugeniusz, Zofia, Jan Jankowscy, Józef Błaszczyk, int. żony i córki 
g. 10.30 + Alfons Białas (3 rocz. śm.), int. żony i dzieci 
g. 12.00 + Stanisława Dominikowska, int. kuzyna Henryka z całą rodz. Czajów 
g. 17.00 + Elżbieta Czupryńska (2 rocz. śm.), int. męża z dziećmi 

+ Józef Zawilski, int. Ewy i Mariusza Dettlaf– greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Iwona Fret, int. mieszkańców bloku 139 – greg., ks. Janusz Bartczak 
Małoszyna, godz. 10.00 + Adela i Stanisław Janeczek, int. rodziny 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                                       22 marca 2020 r. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Czwarta niedziela Wielkiego Postu, w liturgii Kościoła nazywana ją niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. 
Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. Pośrodku Wielkiego Postu, Kościół 
wzywa wiernych do radości paschalnej, do radości przełomu, do przejścia z wygnania grzechu do ojczyzny dziecka 
Bożego, z mroku nocy do światła dnia. Ta radość możliwa jest tylko dzięki zwycięstwu paschalnemu Chrystusa - Jego 
śmierci i Jego zmartwychwstaniu. 
2. W związku z zagrożeniem epidemicznym, jak już informowaliśmy, odwołane są rekolekcje parafialne w całym kraju. 
Nie oznacza to, braku możliwości uczestnictwa w rekolekcjach przez transmisje telewizyjne, radiowe i internetowe. 
Zachęcamy do skutecznych poszukiwań i dyscypliny modlitwy Słowem Bożym. Zachęcamy także do korzystania  
w tygodniu z możliwości spowiedzi, przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności. W tym celu, 
zabezpieczyliśmy nasze konfesjonały dodatkową folią zewnętrzną i środkiem dezynfekcyjnym. Każdorazowo 
przystępując do konfesjonału należy folię spryskać środkiem odkażającym i przetrzeć szmatką. Nie dotykajmy foli, ani 
innych części konfesjonału bezpośrednio. Zachowajmy w kościele dystans 1,5 m, nawet jeżeli przybyliśmy z jednego 
domu. Dobrze wykorzystajmy ten czas, aby ugruntować w sobie człowieka prawego sumienia i autentycznie 
zaangażowanego  
w budowanie królestwa Bożego. Paradoksalnie, ten trudny czas może pomóc nam odprawić Rekolekcje naszego życia!  
3. Przypominamy: Msze Św. niedzielne (do 50 osób) odprawiamy w sobotę o godz. 18.00i w niedzielę  o stałych 
godzinach: 7.30; 9.00; 10.30; 12.00; 17.00.  W Małoszynie o godz. 10.00. Uwzględniajmy zasadę, byśmy 
zachowywali właściwą odległość między sobą.  Pierwszeństwo w ich uczestnictwie, przysługuje osobom zdrowym, 
rodzinom – zamawiającym wyznaczone intencje mszalne oraz osobom mniej zagrożonym epidemicznie. Pozostałych 
wiernych,  zachęcamy do uczestnictwa w Eucharystii transmitowanej na żywo w TVP, Polskim Radio lub przez 
internet. 
4. Odwołujemy wszystkie nabożeństwa pasyjne w Kościele: Drogę Krzyżową i Gorzkie Żale. Rozważajmy Mękę Pana 
Naszego w naszych domach, które niech staną się prawdziwymi świątyniami Boga i szkołami miłości do człowieka. 
Zawieszone są także spotkania modlitewne w grupach duszpasterskich. Kapłani w koniecznych przypadkach będą 
służyć osobom chorym  i potrzebującym, z zachowaniem przepisów stanu zagrożenia epidemicznego. 
5. We wtorek, 24 marca, obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką. 
Wybór daty nawiązuje do dnia, w którym Niemcy w 1944 roku w Markowej zamordowali rodzinę Ulmów: Józefa  
i Wiktorię oraz ich dzieci, wraz z ukrywającymi się u nich Żydami. Dzień ten ustanowiono w 2018 roku, aby upamiętnić 
Polaków – bohaterów, którzy w akcie heroicznej odwagi, męstwa i solidarności, oraz chrześcijańskiego miłosierdzia 
ratowali swoich żydowskich bliźnich od zagłady. 
6. W środę przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, jest to zarazem Dzień Świętości Życia i Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego. Msze św. o godz. 7.30; 9.00 i 18.00. W tym dniu osoby, które pragną podjąć się zadania modlitwy 
w intencji zagrożonego życia dziecka poczętego, będą mogły rozpocząć swoją dziewięciomiesięczną nowennę. 
Zainteresowani w przedsionku kościoła mogą zabrać specjalnie przygotowaną ulotkę, zawierającą potrzebne informacje 
i teksty do złożenia przyrzeczeń duchowej adopcji. Informacja znajduje się też w gablocie i na stronie internetowej 
parafii. Uroczyste przystąpienie do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w naszym kościele odbędzie się w środę 
podczas Mszy Świętej o godz. 9.00 i 18.00. Osoby pragnące podjąć te zobowiązania przynoszą ze sobą świece.  
7.  Bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom Władysławowa, ul. Kaliska - za  przygotowanie świątyni oraz złożoną 
ofiarę na potrzeby kościoła. Na najbliższą niedzielę uprzejmie proszę parafian, mieszkańców Władysławowa, ul. Rynek, 
od p. Dębińskich do p. Cegielskich –  w sobotę na godz. 9.00. 



8. Dziękujemy za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu: od Koła Różańcowego z Natalii oraz anonimowych darczyńców. 
Wszystkich zachęcam do wielkopostnej pracy nad sobą i przypominam o skarbonie z Jałmużną Postną (przy ołtarzu po 
prawej stronie). 
9. Zmarli: Gabriel Laskowski, Lechosław Klimas, Lucyna Mazurek. Wieczny odpoczynek… 

Jak przeżywać transmisje Mszy św. - kilka wskazówek 
 Niebezpieczeństwo epidemii spowodowało pewne ograniczenia. Jednym z nich jest zakaz zgromadzeń liczących 

więcej niż 50 osób. Dotyczy to także udziału w Mszach Świętych. Dlatego Księża Biskupi i Duszpasterze Parafii 
zachęcają do duchowej łączności i uczestnictwa w Eucharystii za pomocą środków społecznego przekazu. 

 Oglądanie telewizyjnej lub internetowej transmisji Mszy św., jak również słuchanie jej przez radio, pozwala 
duchowo przenieść się do kościoła. Aby tak się stało nie można jej oglądać tak,  jak meczu lub serialu. Ten czas należy 
potraktować zupełnie wyjątkowo. Oto kilka propozycji, które pomogą w lepszym przeżywaniu Mszy św. 
transmitowanych: 
1. Dobrze byłoby zaplanować wcześniej, której transmisji chcemy wysłuchać. Trzeba zatem znaleźć odpowiednią 
godzinę, która będzie wszystkim odpowiadać, tak aby wszelkie inne zajęcia w domu ustały. Wskazane jest żeby 
wszyscy domownicy wysłuchali tej samej transmisji. By nikt nikogo nie rozpraszał. 
2. Z pewnością nie byłoby błędem, gdyby wszyscy zadbali o odpowiedni strój, tak jak to zazwyczaj robimy 
przygotowując się do wyjścia do kościoła. Niech na ten czas, ten jeden pokój z telewizorem lub radiem stanie się naszą 
kaplicą. Dlatego należy przygotować odpowiednie miejsca dla wszystkich domowników - najlepiej krzesła, na których 
będziemy siedzieć. Stół czy też stolik znajdujący się w tym pokoju, mógłby nabrać wyjątkowego charakteru poprzez 
nakrycie go białym obrusem, położenie na nim krzyża, obrazu lub figurki Matki Bożej oraz zapalonej świecy. (np. jak do 
kolędy) Oczywiście, chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że nie wypada przygotowywać napojów, czy też jedzenia. 
3. Przed rozpoczęciem transmisji uświadommy sobie i zwłaszcza dzieciom, że teraz, oglądając Mszę św. chcemy  
i będziemy się wspólnie modlić. 
4. Nasza modlitwa, wyraża się nie tylko w słuchaniu. Jeżeli tylko potrafimy, to włączmy się w śpiew transmitowanej 
Eucharystii, a jeżeli wiemy, że nie mamy zdolności muzycznych, to z uwagą słuchajmy śpiewanych pieśni. 
Odpowiadajmy na słowa kapłana tak, jak w kościele. Pozwólmy, by ta transmisja nas zaangażowała. Bóg jest przecież 
obecny tam, gdzie dwaj albo trzej gromadzą się w Jego imię na wspólną modlitwę. 
5. Zadbajmy też o odpowiednie postawy ciała. Powinniśmy zatem wstawać, siadać i klękać tak, jak byśmy byli Mszy 
św. w kościele. Jednak szczególną uwagę zwróćmy na postawę klęczącą. Nie powinniśmy klęczeć zwróceni do 
telewizora. Bardziej odpowiednie będzie uklęknięcie w kierunku stołu, na którym przygotowaliśmy krzyż lub święty 
obraz ze świecą.  
6. Słuchając słów Modlitwy eucharystycznej wyobraźmy sobie, że jesteśmy w naszym kościele, w którym jest obecny 
Pan Jezus w tabernakulum. Będzie to lepsze od patrzenia w telewizor w tym momencie. I to już będzie nas 
przygotowywać do komunii św. duchowej. W tym momencie zamiast klęczeć, możemy również stać zwróceni do 
telewizora. 
7. Możemy przyjąć komunię duchową w tym czasie, kiedy ona jest rozdawana wiernym, obecnym w transmitowanej 
Eucharystii. Warto wtedy znów uklęknąć w kierunku krzyża. Niech ojciec lub matka przeczyta z pobożnością jedną  
z zaproponowanych poniżej modlitw, które ułatwiają przyjęcie takiej komunii. A potem każdy może modlić się w ciszy 
własnymi słowami, jak po przyjęciu Komunii św. w kościele. 
 Należy unikać komentowania i rozmów w czasie transmisji. Ale kiedy ona już się skończy, warto jeszcze chwilę 
pozostać i porozmawiać o tym, czego doświadczyliśmy, w jaki sposób Pan Bóg do nas przemówił przez czytania czy też 
kazanie. Porozmawiajmy o tym, czy potrafiliśmy się modlić w tak nietypowej sytuacji.  Co sprawiało nam trudność, 
albo co było pięknego w tym czasie wspólnej modlitwy rodzinnej. Nie zapomnijmy o tym, że była to wspólna modlitwa 
rodzinna, a nie zwykłe oglądanie lub słuchanie Mszy św.  

Komunia duchowa - propozycje modlitw 
Jezu mój! Wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać  

w duszy mojej. Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do serca mojego. 
Obejmuję Cię jakobyś już do mnie przyszedł i cały z Tobą się łączę, nie dozwól, abym się miał oddalić od Ciebie  

(św. Alfons Maria Liguori). 
Wierzę w Ciebie, o Jezu w Najświętszym Sakramencie utajony, kocham Cię, Ciebie pragnę. Przyjdź do mego serca, 

przyjmuję Cię i proszę - już nie odchodź ode mnie. Niechaj pochłonie, proszę, Panie Jezu Chryste, duszę moją ognista  
i nad miód słodsza siła miłości Twojej. Niech umrę z miłości dla miłości Twojej, który raczyłeś umrzeć z miłości dla 

miłości mojej (św. Franciszek). 


