
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 040 
29.03.2020 
V 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 

L.dz. 378/ 2020              Włocławek, 25 marca 2020 r. 
 

DEKRET 
 

W związku z wprowadzeniem w Polsce 
stanu epidemii oraz stosując się do 
wytycznych władz państwowych i służb 
sanitarnych, a także do „Wskazań dla 
biskupów odnośnie do sprawowania 
czynności liturgicznych w najbliższych 
tygodniach” wydanych przez Prezydium 
Konferencji Episkopatu Polski w dniu 
21.03.2020 r., przedłużam do odwołania 
dyspensę od obowiązku uczestnictwa  
w niedzielnej Eucharystii udzieloną 
dekretem z dnia 13 marca br. (L.dz. 
349/2020).  

Jednocześnie rozszerzam jej zakres na 
wszystkich wiernych diecezji włocławskiej, a 
także na przebywających na jej terenie. 

Przypominam, aby osoby korzystające  
z dyspensy łączyły się duchowo poprzez 
transmisje Mszy Świętej w domu, za pomocą 
środków społecznego przekazu i przyjęły 
Komunię duchową. Zachęcam także do 
pogłębionej modlitwy osobistej i rodzinnej. 
Informację o dyspensie należy podać wiernym 
do publicznej wiadomości. 

Wszystkich ogarniam modlitwą i z serca 
błogosławię. 
 
 

Wiesław Mering 
BISKUP WŁOCŁAWSKI 

 

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 29 marca – 5 kwietnia 2020 
Niedziela 
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 
Intencja za Parafian – ks. Przemysław Warmiński 
Małoszyna, godz. 10.00      + Adela i Stanisław Janeczek, int. rodziny 
Poniedz. 
30 III 

g. 7.00 Dziękczynno – błagalna w 18 rocz. urodzin Krzysztofa, int. rodziców 
g. 17.00 + Lechosław Klimas, int. syna Tomasza 
g. 18.00 1) + Tadeusz Dobiecki, int. rodz. Majewskich 

2) + Stanisław Mazurek (58 rocz. śm.), int. rodzeństwa 
+ Józef Zawilski, int. Anny i Łucjana Reutz z synami  – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Iwona Fret, int. przyjaciółki Małgorzaty z rodz. – greg., ks. Janusz Bartczak 
Wtorek 
31 III 

g. 7.00 + Janina Gajdzińska (6 rocz. śm.), int. męża i dzieci 
g. 17.00 + Janina Rosiak, int. Weroniki i Henryki Lebiedzińskich 
g. 18.00 1) + Stanisława Dominikowska, int. kuzynki Teresy Antas z rodz. 

2) + Józef Olejniczak, int. Jarosława i Iwony Szymczaków 
+ Józef Zawilski, int. teściów – Doroty i Andrzeja Matuszak – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Iwona Fret, int. cioci Halinki z Konina – greg., ks. Janusz Bartczak 
Środa 
1 IV 

g. 7.00 + Roman Sakwa, int. brata Janka 
g. 17.00 + Kazimierz Kosowski, int. córki Beaty z dziećmi 
g. 18.00 1) + Henryk Drążkowski (25 rocz. śm.), int. syna Dariusza z rodz. 

2) + Bogdan Malesza, int. kuzynki Barbary i Wioletty z rodzinami 
+ Józef Zawilski, int. teściów – Barbary i Kazimierza Herbot – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Iwona Fret, int. rodz. Patrzykątów z Tuliszkowa – greg., ks. Janusz Bartczak 
Czwartek 
2 IV 

g. 7.00 + Jacek Skotarski, int. Piotra 
g. 17.00 + Andrzej Jabłoński, int. mamy Heleny 
g. 18.00 1) + Dariusz Gąbka, int. chrześniaka Kacpra 

2) + Marianna Ressel, int. kuzynki Elżbiety z mężem i synami z Żuk 
+ Józef Zawilski, int. rodz. Białasów – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Iwona Fret, int. Lidki i Pawła Kwaśniewskich – greg., ks. Janusz Bartczak 
Piątek    
3 IV 

g. 7.00 + Łucja Rydelska, int. wnuczki Nikoli z Andrzejem 
g. 15.30 W int. Panu Bogu wiadomej 
Małoszyna,  
g. 16.00 

+ Janina Kubiak, int. wnuczki Katarzyny z mężem Dawidem i synem 
Kamilem 

g. 18.00: 1) Nowenna: + Zygmunt Darul, int. żony z dziećmi + Stanisław Szczeciński, int. kuzynki 
Barbary z rodz. + Anna Michalak, int. Aleksandry i Kamila Jankowskich z dziećmi + Jerzy Medycki, 
int. Jolanty i Zenona z dziećmi + Roman Sakwa, int. sąsiadów Teresy i Jana Krygrów + Marianna 
Popielarz, int. rodz. Koralewskich + Mieczysław Misiak, int. rodz. Zająców i Wojdaków + Wanda 
Maciejewska, int. sąsiada Andrzeja Siepki + Anna Górska, int. Moniki Baranowskiej i Renaty Janiak z 
rodzinami + Marianna Napierała, int. sąsiadów  Kopczyków i Mikołajewskich + Zmarłe i  żywe 
członkinie Żywego Różańca oraz o zdrowie i błogosławieństwo dla wioski Chylin + Andrzej 
Woziński, int. żony z synami + Lucyna Mazurek, int. Bożeny i Zdzisława Dobieckich + Janina 
Rosiak, int. siostrzenicy Wandy z mężem + Gabriel Laskowski, int. chrześniaka Adriana Pawlaka + 
Józef Kotoński, int. córki Krystyny i dzieci z rodz. 
O łaskę zdrowia dla Stanisławy, int. Koła Różańcowego z Władysławowa 
+ Józef Zawilski, int. chrześniaka Roberta z rodz. – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Iwona Fret, int. pracowników mebli kontynentalnych firmy Sun Garden w Malanowie – greg., ks. 
Janusz Bartczak 



Sobota 4 IV 
 

g. 7.00 + Stanisława Dominikowska, int. Anny Gaj i rodz. Milewskich 
g. 17.00 + Czesław Augustyniak, int. żony i syna Adama 
g. 18.00 1) O Boże błog. i Opiekę Matki Bożej dla Oli w 18. rocz. urodzin, int. 

rodziców i babci  
2) + Kazimierz Jóźwik, int. żony Heleny 

+ Józef Zawilski, int. szwagra Tadeusza z żoną i Moniki Szulc z rodz. – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Iwona Fret, int. Marioli Przyborowskiej z rodz. – greg., ks. Janusz Bartczak 
Niedz. 
5 IV 

g. 7.30 + Tomasz Pasternak (int. urodzinowa), int. rodziców, siostry i brata z żoną 
g. 9.00 + Zofia, Dominik Antas, int. rodz. 
g. 10.30 + Hieronim Kaniewski (12 rocz. śm.), int. żony z rodz. 
g. 12.00 + Tadeusz Lewandowski, int. wnuczki Kingi i Nikoli z Darkiem 
g. 17.00 + Józefa (w 8. rocz. śm.) i Jan Połatyńscy, int. dzieci z rodzinami 

+ Józef Zawilski, int. Mariusza Siwczyńskiego z rodz. – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Iwona Fret, int. Barbary i Michała Borysławskich– greg., ks. Janusz Bartczak 
Intencja za Parafian – ks. Przemysław Warmiński 
Małoszyna, godz. 10.00 + Wanda Spławska, 3 rocz.  śm., int. rodz. 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU                         29 marca 2020 r. 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Piąta Niedziela Wielkiego Postu zgodnie z tradycją liturgiczną rozpoczyna dwutygodniowy okres bezpośredniego 
przygotowania do Paschy. Cały Kościół w tym czasie, szczególnie skupia swa uwagę na Misterium Krzyża, głębiej 
wchodząc w rozważanie męki Pańskiej i medytację Chrystusa Ukrzyżowanego. Od wieków średnich znak krzyża  
i wizerunki Jezusa Chrystusa, w kościołach okrywa od dzisiaj do Wielkiego Piątku tzw. „zasłona postna”. Tajemnica 
Meki Pańskiej jest tak niezwykła, wręcz nieprawdopodobna ze strony Boga, że „Nie jesteśmy godni stanąć przed 
obliczem Pana i wpatrywać się w Jego jasność”. 
2. Nie zaniedbujmy (przez stan epidemii), rozważania Meki Pana Naszego. Korzystajmy w domach  
z możliwości – rodzinnej modlitwy do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00 oraz do duchowej łączności  
z całą parafią, diecezją i Kościołem Powszechnym, codziennie o godz. 20.30. Wieczorem, odmawiając wspólnie 
różaniec modlimy się w intencji zatrzymania pandemii oraz dobrego przeżycia Wielkiego Postu dla wszystkich. 
Wykorzystamy Pismo Św. oraz modlitewniki do osobistych rozważań. Przypominamy, że ci, którzy nie mogą brać 
udziału w Drodze krzyżowej (z przyczyn obiektywnych), mogą zyskać odpust zupełny, jeżeli przez pół godziny czytać 
będą i rozważać tajemnice męki  i śmierci Jezusa. 
3. W związku z istniejącą sytuacją, wprowadzamy w tygodniu możliwość uczestnictwa w „dodatkowej” Mszy św.  
o godz. 17.00.  Możliwość modlitwy indywidualnej i adoracji Pana Jezusa, oraz Sakramentu Pokuty, codziennie od 
godz. 16.00. Pamiętajmy, że w tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. 
Jak słyszeliśmy w rozporządzeniach władz kościelnych, nie ma comiesięcznych odwiedzin chorych, istnieje jednak 
możliwość indywidualnych zgłoszeń chorych i starszych,  w sytuacjach trudnych i obiektywnej potrzeby. Zachęcamy.  
4. Dziękuję parafianom, którzy odprawiali rekolekcje za pośrednictwem TVP 3, prowadzone przez o. prof. Jacka Salija 
OP. Zachęcam też,  do Diecezjalnej Drogi Krzyżowej przez Internet w piątek o godz. 17.00. Na kanale diecezji 
włocławskiej na YouTube o godz. 17 oraz bezpośrednio na stronie internetowej diecezji  
w dziale Video, będzie można odnaleźć nagrane nabożeństwo z rozważaniami poszczególnych stacji. 
5. Bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom Władysławowa, ul. Rynek, od p. Dębińskich do p. Cegielskich - za  
przygotowanie świątyni oraz złożoną ofiarę na potrzeby kościoła. Na niedzielę Palmową uprzejmie proszę parafian, 
mieszkańców ul. Rynek, od ul. Kaliskiej do Russocic, sobota godz. 9.00. 
6. „Bóg zapłać” za ofiary na utrzymanie naszej parafii. Dzisiejsza taca tzw. inwestycyjna oraz wszystkie datki 
przeznaczamy na bieżące utrzymanie kościoła i parafii. Ofiarnym parafianom dziękujemy za pomoc w przetrwaniu tego 
trudnego i bolesnego czasu. Dziękujemy także za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu: od Koła Różańcowego  
z Władysławowa – 150 zł, oraz dwie ofiary anonimowe z Russocic: 200 i 100 zł. Bóg zapłać wszystkim darczyńcom. 

****** 
L.dz. 379/2020                     Włocławek, 25 marca 2020 r. 

Zarządzenie Ks.  Biskupa Włocławskiego Wiesława Meringa 
w sprawie duszpasterstwa w stanie epidemii 



W związku z trwającym stanem epidemii i najnowszymi zarządzeniami organów państwowych oraz w nawiązaniu 
do Dekretu Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z dnia 19 marca br., Wskazań Prezydium 
Konferencji Episkopatu Polski z dnia 21 marca br. oraz Komunikatu przewodniczącego KEP z dnia 24 marca br.,  
z dniem dzisiejszym zarządzam dla Diecezji Włocławskiej, co następuje: 
Sprawowanie sakramentów i innych nabożeństw 
1. Od dnia 25 marca w każdej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć maksymalnie do 5 osób, 

nie licząc osób sprawujących posługę (por. www.gov.pl). Zatem oprócz kapłanów i kilku niezbędnych 
usługujących, mają to być w pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną. Należy liczyć 
wchodzących, a na drzwiach kościołów trzeba wywiesić stosowną informację, przekazując ją wiernym także drogą 
internetową. Na liturgię wierni winni wchodzić jedynie przez drzwi zakrystii lub inne boczne wejście. Poza liturgią 
kościoły winny pozostawać w ciągu dnia otwarte.(...) 

2. Ograniczenie liczby uczestników zgromadzenia do 5 osób obowiązuje również podczas liturgii pogrzebowej, 
zarówno w kościele, jak i na cmentarzu. W liczbie tej nie mieści się celebrans, ministrant czy pracownicy firmy 
pogrzebowej. 

3. Msza pogrzebowa ma być celebrowana w dniu pogrzebu rano w kościele parafialnym (lub za zgodą rodziny w 
innym uzgodnionym czasie), jedynie w obecności rodziny (maksymalnie do 5 osób), bez trumny z ciałem i bez urny 
z prochami zmarłego. 

4. Należy używać wyłącznie trzeciej formy pogrzebu, czyli stacji przy grobie, bez konduktu i bez wchodzenia do 
kaplicy cmentarnej. 

5. Odwołane zostają wszystkie inne celebracje i nabożeństwa okresowe odprawiane w kościołach z udziałem 
wiernych, w tym Drogi Krzyżowe i Gorzkie Żale. 

6. Udzielanie sakramentu pojednania i pokuty: 
a. Należy udostępnić wiernym numer telefonu i adres mailowy, poprzez który można umówić się z duszpasterzem na 

indywidualną spowiedź. 
b. Duszpasterze winni zachować dyspozycyjność wobec wiernych, którzy zwrócą się z prośbą o spowiedź. 
c. Spowiedź winna mieć miejsce w osobnych pomieszczeniach, umożliwiających sprawowanie sakramentu  

z zachowaniem większej odległości między penitentem a spowiednikiem, lub – w razie takiej niemożliwości –  
w często dezynfekowanych otwartych konfesjonałach. 

d. Osoby, które nie mają możliwości przystąpienia do spowiedzi, należy pouczyć o praktyce aktu żalu doskonałego  
i konieczności przeżycia sakramentu po ustaniu przeszkody. 

e. Po ustaniu epidemii we wszystkich parafiach zorganizować należy spowiedzi parafialne. 
 Pamiętając o zakazie odwiedzania osób będących w kwarantannie domowej, wiernym, którzy indywidualnie o to 

poproszą, należy udzielać Komunii św. poza liturgią, z wyjątkiem: 
 Wielkiego Piątku, kiedy to Komunii św. można udzielić poza liturgią tylko chorym, którzy o to poproszą. 
 Wielkiej Soboty, kiedy można udzielać Komunii św. poza liturgią jedynie jako Wiatyku. 
Celebracja sakramentu małżeństwa powinna odbywać się tylko z udziałem narzeczonych i świadków. 
Zaleca się przełożenie planowanych chrztów na czas po ustaniu epidemii. Jeżeli jednak chrzest święty miałby być 

udzielony, to tylko poza Mszą świętą, przy udziale rodziców i chrzestnych. Jeżeli danego dnia jest więcej chrztów – nie 
należy organizować chrztów zbiorowych, ale udzielać chrztu pojedynczo w odpowiednich odstępach czasowych. 
W liturgii chrzcielnej wodę należy każdorazowo zmienić i poświęcić. Nie można używać wody wcześniej poświęconej. 
Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej 
12. Do Wielkanocy odwołane są wszystkie spotkania z dziećmi komunijnymi i ich rodzicami. Przyjmujemy zasadę, że 
jeżeli szkoły pozostają zamknięte i dzieci mają pozostawać w domach, nie organizujemy dla nich także żadnych zajęć  
w parafii (w tym pierwszych spowiedzi). 
13. Dalsze decyzje zostaną podjęte w zależności od zarządzeń władz państwowych, co do przedłużenia bądź odwołania 
stanu epidemii. 
14. Duszpasterzy zachęcam, by byli w stałym kontakcie (jeśli nie osobistym, to telefonicznym lub mailowym)  
z rodzinami dzieci komunijnych i wsłuchiwali się w ich potrzeby. 

Zasady pełnienia posługi duszpasterskiej w Wielkim Tygodniu na terenie Diecezji Włocławskiej zostaną określone 
oddzielnym dokumentem. 

Pozostają w mocy pozostałe przepisy wprowadzone Zarządzeniem w związku z wprowadzeniem stanu epidemii  
w Polsce z dnia 21.03.2020 roku (L.dz. 371/2020), które nie zostały zmienione niniejszym dekretem. 

Wyrażam wdzięczność kapłanom za ich posługę w niełatwych okolicznościach epidemii, osobom życia 
konsekrowanego za ich nieustającą modlitwę, a wszystkim wiernym za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do 
zarządzeń. 
 Wszystkich zachęcam do głębokiego przeżycia ostatnich tygodni Wielkiego Postu, do gorliwej modlitwy,  
a zwłaszcza do ofiarowania cierpienia fizycznego i duchowego w intencji zatrzymania epidemii i odnowy duchowej 
społeczeństwa. 


