
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 037 
8.03.2020 
II 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: Mt 17, 1-9. 
Nasz Pan – Jezus Chrystus, zawsze pierwszy podejmuje 

inicjatywę w naszym życiu, także życiu naszego ducha.  
Wyobraź sobie Jezusa i wybranych apostołów, którzy 
wchodzą na wysoką górę (w. 1). 
• Pomyśl o sobie, czy nie czujesz się zaproszonym przez 
Jezusa do przeżycia czegoś bardzo osobistego? 

• Czy Jezus nie chce w ten sposób oderwać także Ciebie, 
od twojej codzienności, znużenia i zabiegania w życiu 
codziennym? Czy dostrzegasz troskę Jezusa o twoją 
relację z Nim, ze sobą samym i z bliźnimi ? 
W Biblii góra jest symbolem miejsca spotkania  

z Bogiem. Zawarcia przymierza Boga z człowiekiem. 
Udawanie się na modlitwę zawsze wymaga wysiłku, 
odwagi – oderwania się od zajęć, walki z rozproszeniami 
i troski o wyciszenie. 
• Czy mam taką „górę przemiany” w moim codziennym 
życiu, własne miejsce spotkań z Bogiem? Jakie to 
miejsce? 

• Czy podejmuje wysiłek duchowy, aby o takie miejsce 
zadbać? Czy zauważam natchnienia, przez które Jezus 
zaprasza Mnie do modlitwy osobistej? 

Będę adorował Jezusa cudownie przemienionego. 
Apostołowie olśnieni pięknym wizerunkiem Jezusa, 
wypowiadają swoje doświadczenie szczęścia: „Panie, 
dobrze, że tu jesteśmy” (w. 4). 
• Przypomnij sobie twoje najgłębiej przeżyte modlitwy, 

gdy czułeś szczególną bliskość Boga. Czy rozumiem, że 
na takiej modlitwie zmienia się i pięknieje także moja 
„twarz”? 

•  Czy jestem szczęśliwy, że należę do Jezusa, że mogę być 
Jego uczniem? Czy pamiętam chwile, w których 
doświadczyłem prawdziwego pocieszenia mojego 
ducha? 
„To jest mój Syn umiłowany, w którym mam 

upodobanie, Jego słuchajcie”(w. 5). Poproszę  
w modlitwie, aby te słowa naszego Boga - Ojca, zawsze 
brzmiały w moim sercu, zwłaszcza w chwilach strapień. 
• Czy wyznaje Bogu moje prawdziwe pragnienie, aby 

Jezus był zawsze moim umiłowanym Mistrzem, Bratem 
i Przyjacielem? 

•  Zapytaj się, czy lubię (zawsze) słuchać Jezusa? Poproś 
Jezusa o codzienną wierność w pielęgnowaniu tej 
zażyłej więzi. 

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  8 – 15 marca 2020 
Niedziela 
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. 
Poniedz. 
9 III 

g. 7.00 + Kazimierz Musielski (imieninowa), int. córki Małgorzaty z rodz. 
g. 18.00 1) + Czesława, Stanisław Tończyk, int. chrześniaczki Julii z rodz. 

2) + Michał, Leokadia Różyccy, int. synów z rodzinami 
+ Jerzy Sołtysiak, int. Wiesławy i Kazimierza Weber z rodz.– greg., ks. Piotr Ochotny 
+ Leokadia Kwiatkowska, int. sąsiadów Antasów, Szczęsnej, Kozłowskich, Szustak, Grzymskiego, 
Kasprzaka, Gorzkowskich i Perlińskich z ul. Rynek 31  – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
Wtorek 
10 III 

g. 7.00 + Jolanta Trocha, int. Grześkieiwczów 
g. 18.00 1) + Kazimiera, Wawrzyniec Sylwestrzak, int. syna Konstantego z żoną 

2) + Edward Chojnacki, int. sąsiadów Zygmunta i Janka 
+ Jerzy Sołtysiak, int. Krystyny i Marka Zawadzkich z rodz. – greg., ks. Piotr Ochotny 
+ Leokadia Kwiatkowska, int. sąsiadów Gradeckich – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
Środa 
11 III 

g. 7.00 + Edward Czaja (18 rocz. śm.) i Marianna Czaja, int. dzieci z rodzinami 
g. 18.00 1) + Czesław Krzyżostaniak (16 rocz. śm.), int. żony 

2) + Lucyna Walczak, int. chrześniaka Pawła z żoną i dziećmi 
+ Jerzy Sołtysiak, int. Iwony i Jarosława Szymczaków  – greg., ks. Piotr Ochotny 
+ Leokadia Kwiatkowska, int. sąsiadów Wróblewskich – greg., ks. T. Kaczmarek 
Czwartek 
12 III 

g. 7.00 + Tomasz Sobczak, int. kuzynek Eli i Magdy z rodz. 
g. 18.00 1) + Danuta Szewczyk, int. Barbary Janiak z Leszczy 

2) + Marianna (18 rocz. śm.), Zenon Łacińscy, int. córek z rodzinami 
+ Jerzy Sołtysiak, int. Zosi Lewandowskiej i rodz. Majcherków– greg., ks. Piotr Ochotny  
+ Leokadia Kwiatkowska, int. sąsiadki Marii Perlińskiej – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
Piątek   13 III g. 7.00 + Bożena Łukasiewicz, int. sąsiadów Maciaszków z rodzinami 
g. 18.00: 1) Nowenna: + Krystyna Jabłońska (im.), int. córki Barbary i syna Grzegorza z 
rodzinami + Bożena Jabłońska (im.), int. męża z dziećmi + 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 + Jan Mazurek, int. Bożeny i Krzysztofa 
Ciesielskich z rodz. + Adam Szymaniak, int. Aliny Bartosik – Wilińskiej + Jadwiga Brzychcy, 
int. szwagra Romana z Anną + Radosław Batorski, int. koleżanek i kolegów ze Szkoły Podst. z 
wychowawczynią + Jerzy Medycki, int. Urzędowskich z Małoszyny + Marianna Pielas, int. 
Marii Janiak z rodz. + Roman Sakwa, int. sąsiadów Bartczaków + Marianna Popielarz, int. 
Marty Pawlaczyk z rodz. + Krystyna Mielczarek, int. Janasów z Natalii + 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. + Józef Baranowski (imieninowa)  + Krystyna Sobczak, int. 
sąsiadów Justyny i Andrzeja Mitutów + Władysław i Weronika Klimek, int. synowej i wnuków + 
Marianna, Wacław oraz Grzegorz Połatyńscy, int. córki, siostry i wnuków + Cyprian 
Kaniewski, int. najbliższych + Wiktoria Paruszewska, int. Krystyny i Włodzimierza Różyckich + 
Apolonia, Edward Sęk, Kazimiera, Stanisław Sosińscy + Salomea Ficner, int. kuzyna Ryszarda 
Krych z żoną + Andrzej Łukasik, int. rodz. Czuprynów z rodz. + Iwona Fret, int. Fretów i 



Kubsików z rodzinami + Henryka Maścińska, int. Małgorzaty Golczyńskiej z rodz. 
2) + Krystyna Holan, int. imieninowa od mamy 
+ Jerzy Sołtysiak, int. Doroty i Heńka z dziećmi – greg., ks. Piotr Ochotny 
+ Leokadia Kwiatkowska, int. chrześniaczki Haliny z mężem – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
Sobota 
14 III 

g. 7.00 + Stanisława Dominikowska, int. Niny Gaj z mężem i córką 
g. 18.00 1) + Elżbieta Czupryńska, int. Heleny Ressel 

2) + Elżbieta Dębowska, int. Barbary i Henryka Szmagaj 
+ Jerzy Sołtysiak, int. Andrzeja i Teresy Ratajczyk z rodz. – greg., ks. Piotr Ochotny 
+ Leokadia Kwiatkowska, int. chrześniaczki Jadwigi z rodz. – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
Niedz. 
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 + Kazimiera, Jan, Józef, Marek, Jan Musiał, int. rodz. Kusz 
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 
Małoszyna, godz. 10.00 + Stanisława Wojdak, I rocz. śm., int. rodziny 

 
II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU - 8 marca 2020 r. -  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Druga Niedziela Wielkiego Postu przenosi nas z góry kuszenia i walki duchowej na Górę Przemienienia  
i duchowego pocieszenia. Szkoła Modlitwy Jezusa i przemienienie tego, co jest strapieniem – w pocieszenie i tego, 
co jest poniżeniem – w chwalę. Jezus Ukazuje nam duchowy szczyt, na który się wspinamy i chroni nas przed 
zgorszeniem krzyża. 
2. Korzystajmy z nabożeństw wielkopostnych: Drogi Krzyżowej i Gorzkich żali.  Przypominam, że Droga 
Krzyżowa w naszym kościele w każdy piątek o godz. 17.30 i 20.00, Gorzkie Żale z rozważaniem pasyjnym  
w niedziele:  o godz. 16.20.  Pięknym zwyczajem tej pobożności, jest składanie ofiar na kwiaty do Grobu Pańskiego.  
3. Już dzisiaj zapowiadamy tegoroczne rekolekcje wielkopostne, które poprowadzi dla naszej wspólnoty parafialnej: 
ks. dr Jan Klimek, wykładowca Uniwersytetu Św. Jana Pawła II w Krakowie i równocześnie kapelan Szpitala 
Klinicznego w Krakowie. Rekolekcje potrwają od IV Niedzieli Wielkiego Postu do Środy włącznie, tzn. od 22 – 
25.03.2020 r. do Uroczystości Zwiastowania Pańskiego.  
4. W Kościele powszechnym przeżywamy dzisiaj niedzielę ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności  
z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy lekarzy, pielęgniarki, nauczycieli i katechetów – świeckich  
i duchownych pracowników misji. W sposób szczególny pamiętajmy o naszym rodaku, misjonarzu – Ojcu 
Zbigniewie, werbiście. Oni często na wzór Chrystusa, cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego 
życia za głoszenie Słowa Bożego. Wesprzyjmy dzisiaj to dzieło – ofiara do puszek.  
5. Dzisiaj, 8 marca, obchodzony jest  też Dzień Kobiet. Niech ta świecka tradycja, stanie się okazją do modlitwy za 
wszystkie niewiasty, zwłaszcza te poniżane i prześladowane w wielu częściach świata. Polecajmy ich życiowe 
powołanie Panu Bogu i Maryi, która jest najpiękniejszą kobietą świata, wzorem żony i matki. 
6. Tydzień temu, (w Niedzielę 1. 03. 2020 r.) ok. godz. 10.00 miał miejsce groźnie wyglądający wypadek drogowy 
na terenie naszego cmentarza parafialnego. Kierujący samochodem osobowym z nieznanych nam przyczyn, 
parkując auto na parkingu przycmentarnym, wjechał na cmentarz, burząc doszczętnie fragment zabytkowego muru 
cmentarnego oraz niszcząc 4 nagrobki kamienne. Zdarzenie zgłosiliśmy na Policję i do Ubezpieczyciela sprawcy 
wypadku. Wszystkie roszczenia, co do szkód materialnych, będziemy dochodzili z tytułu Ubezpieczenia 
Obowiązkowego kierującego pojazdem. Prosimy o zachowanie bezpieczeństwa, do czas zakończenia naprawy 
muru. 
7. Bardzo serdecznie dziękuję za przygotowanie świątyni i plebanii  na uroczystość I rocznicy śmierci ks. proboszcza 
kan. Andrzeja Kaczmarka. Szczególne podziękowania dla tzw. pracowników parafii, wolontariuszy oraz członków 



LSO. Ks. Dawidowi i ministrantom dziękuje za asystę liturgiczną. Państwu: Katarzynie, Annie oraz Piotrowi – 
dziękuje za dekorację postną i wspomnieniową. 
8. W minioną środę, 4.03.2020 r. odbyło się na plebanii posiedzenie Rady Parafialnej, poświęcone bieżącym 
zadaniom duszpasterskim oraz kwestii utrzymania cmentarza parafialnego. Szczegółowe sprawy, przedstawimy  
w następną niedzielę. 
9. W  środę  Nowenna do Św. Michała Archanioła – módlmy się o duchowe owoce naszej wielkopostnej pracy,  
o dobrze przeżyte rekolekcje parafialne oraz za ludzi chorych i zatrzymanie rozprzestrzeniania się Koronawirusa.  
10. W piątek, 13 marca, przypada 7. rocznica wyboru papieża Franciszka na Stolicę Piotrową. Powierzajmy go Bożej 
Opatrzności oraz opiece Matki Najświętszej. 
11. Parafia organizuje wyjazd do Poznania na Misterium Męki Pańskiej (Największe widowisko pasyjne w Europie) 
w sobotę 4.04.2020 r. o godz. 20.00. Spodziewany koszt ok. 25-30 zł. Zapisy w zakrystii i w kancelarii parafialnej. 
12. Bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom Chylina wieś, od strony Grzymiszewa – od p. Daniela Maćkowskiego 
do p. Mirosława Mazurka, - za  przygotowanie świątyni oraz złożoną ofiarę na potrzeby kościoła. Na najbliższą 
niedzielę uprzejmie proszę parafian, mieszkańców Chylina od p. Bogumiła Klanowskiego do p. Bogumiła Malesza 
oraz mieszkańców ulicy przy blokach od p. Krzysztofa Połatyńskiego do p. Dawida Szymaniak –   
w sobotę na godz. 900. 
13. Zmarli: Andrzej Łukasik, Józef Zawilski. Wieczny odpoczynek… 

***** 
Powtórka z katechizmu! 

 

Skutki Sakramentu pokuty i pojednania. Owoce spowiedzi wg. Katechizmu 
1.  Pojednanie z Bogiem przywraca grzesznikom łaskę Bożą i na nowo z Nim jednoczy. Towarzyszy temu pokój, 

pokój sumienia i pociecha duchowa (zmartwychwstanie duchowe). Człowiek po przyjęciu tego daru przebaczenia, 
na nowo uczestniczy w godności i dobrach – dzieci Bożych. 

2.  Pojednanie z Kościołem pozwala naprawić lub przywrócić wspólnotę braterską(siostrzaną), naruszoną i zranioną 
przez grzech. Pojednanie to, leczy i ożywia wspólnotę kościelną, a równocześnie umacnia nawracającego się 
grzesznika przez wymianę dóbr duchowych, stanowiących skarbiec całego Kościoła. 

3.  Pojednanie z samym sobą, które wbrew pozorom wcale nie jest takie łatwe i proste. (trudno nam zaakceptować 
siebie samego i przyjąć siebie, takim, jaki jestem) Tutaj dochodzi jeszcze świadomość popełnionego zła  
i wyrzutów sumienia, grzechów, których nie da się zapomnieć. Trzeba uczyć się przebaczać sobie, skoro Pan Bóg 
mi przebaczył i leczyć chorą pamięć, która nie chce zapomnieć. 

4.  Sakrament pokuty odsuwa od nas także nieuchronność Sądu Bożego, który dla grzesznika(gdy miałby on w sercu 
grzech ciążki) oznaczałoby wykluczenie z Królestwa Bożego. Wraz z łaską rozgrzeszenia, człowiek dostępuje 
także łaski odpustu częściowego lub zupełnego, tzn. całkowitego uwolnienia od kar doczesnych za grzechy 
odpuszczone już co do ich winy moralnej. 

Mówi się czasem, że ktoś ma wypisane na swej twarzy wszystkie siedem grzechów głównych; proszę 
popatrzeć na twarze ludzi wracających od konfesjonału po spowiedzi św. Ten widok może wystarczyć za wszystkie 
argumenty. „Człowiek o czystym sumieniu, wyśpi się i na kamieniu” 

 

Czym w swej istocie jest – grzech? 
Grzech – jest wykroczeniem przeciw rozumowi, prawdzie, prawemu sumieniu. Jest brakiem prawdziwej miłości 
względem Boga i bliźniego z powodu niewłaściwego przywiązania do pewnych dóbr. Rani on głęboko naturę 
człowieka i godzi w ludzką solidarność. Został określony jako słowo, czyn lub pragnienie przeciwne prawu 
wiecznemu. KKK 1849-1851. 
 

Św. Jan Paweł II o grzechu: 
Grzech – jako zerwanie więzi z Bogiem,  jest aktem nieposłuszeństwa stworzenia, które, przynajmniej w sposób 
pośredni, odrzuca Tego, od którego pochodzi i który utrzymuje je przy życiu. Jest to zatem akt samobójczy. 

 


