
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 041 
5.04.2020;12.04.2020 
Niedziela Palmowa; 
Niedz. Zmartwychwstania 
Pańskiego 

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 

 Drodzy Parafianie i przyjaciele! 

W chwilach smutku, w cierpieniu spowodowanym epidemią,  każdy poszukuje słowa pocieszenia, 
umocnienia i nadziei. Odczuwamy silną potrzebę, aby ktoś był blisko nas i z nami dzielił ten stan ducha. 
Doświadczamy, co to znaczy być zdezorientowanymi, zaniepokojonymi tak głęboko jak tego nigdy nie 
przypuszczaliśmy. Niepewni o własną przyszłość, o bezpieczeństwo najbliższych, rozglądamy się wokół, 
by znaleźć kogoś, kto może naprawdę zrozumieć nasz ból. 

Takiej Paschy i takich świąt Wielkanocnych nie przeżywaliśmy! 
Na te trudne, ale również świąteczne dni, chciałbym każdemu z Was, Waszym rodzinom życzyć Pokoju 
Zmartwychwstałego Pana. 

„Pokój Mój daje wam, pokój zostawiam wam”, tymi słowami Chrystusa Pana modlimy się przed 
przyjęciem Komunii Świętej – czyli zjednoczeniu ze Zmartwychwstałym i Żyjącym Zbawicielem. Jedynie 
miłość Boża jest w stanie dać człowiekowi pełne doświadczenie pokoju. Jezus pragnie, aby dusza, która        
z Nim ściśle obcuje, była pełna pokoju, pomimo cierpień i przeciwności. Do św. Siostry Faustyny Jezus: 
„Powiedz zbolałej ludzkości, niech się przytuli do miłosiernego serca Mojego, a Ja ich napełnię 
pokojem”(D 1074).  

Drodzy Bracia i Siostry módlmy się za siebie nawzajem, abyśmy Wszyscy dostąpili tego daru łaski – 
pokoju i bliskości Zmartwychwstałego Pana. 

Z modlitwą i kapłańskim błogosławieństwem  
ks. Proboszcz z księżmi Dawidem i Adamem oraz współpracownikami 

 

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 5 – 19 kwietnia 2020 
Niedziela 
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 
+ Lucyna Mazurek, int. dzieci z rodzinami – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
Intencja za Parafian – ks. Przemysław Warmiński 
Małoszyna, godz. 10.00      + Wanda Spławska, 3 rocz.  śm., int. rodz. 
Poniedz. 
6 IV 

g. 7.00 + Roman Sakwa, int. siostry Ireny z synem 
g. 17.00 + Lechosław Klimas, int. siostry Danuty 
g. 18.00 1) + Elżbieta Czupryńska, int. Karoliny Kostrzewa i rodz. Lewandowskich z 

Tarnowskiego Młyna 
2) + Krystyna Holan, int. cioci Beaty z mężem 

+ Józef Zawilski, int. Bożeny Lenc z rodz. – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Iwona Fret, int. Sabiny Drzewieckiej – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Lucyna Mazurek, int. dzieci z rodzinami – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
Wtorek 
7 IV 

g. 7.00 + Roman Sakwa, int. siostry Jadwigi z dziećmi 
g. 17.00 + Kazimierz Kosowski, int. teściów Nowaków 
g. 18.00 1) + Danuta Szewczyk, int. chrześniaczki Aldony Chorędziak z rodz. 

2) + Edward Chojnacki, int. teściów Pieczyńskich 
+ Józef Zawilski, int. Doroty Lenc z rodz. – Doroty i Andrzeja Matuszak – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Iwona Fret, int. Anny i Mieczysława Kulig – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Lucyna Mazurek, int. dzieci z rodzinami – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
Środa 
8 IV 

g. 7.00 + Roman Sakwa, int. chrzestnej Marii Owczarek z rodz. 
g. 17.00 + Jadwiga Wojnarowska, int. wnuczki Madzi z Natalią 
g. 18.00 1) + Janina, Czesław, Marian Doradowie, int. siostry Czesławy 

2) + Janina Kubiak, int. córki Bożeny z mężem Krzysztofem 
+ Józef Zawilski, int. brata Stanisława z żoną i dziećmi – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Iwona Fret, int. rodz. Szkudlarków z Chylina – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Lucyna Mazurek, int. dzieci z rodzinami – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
Czwartek 9 IV g. 18.00  Msza Wieczerzy Pańskiej, Za parafian 
+ Józef Zawilski, int. siostry Krystyny z mężem – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Iwona Fret, int. rodz. Robaków  – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Lucyna Mazurek, int. kuzynki Janeczki z mężem – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
Piątek   10 IV g. 18.00 Liturgia Męki Pańskiej 
Sobota 11 IV g. 20.00 Liturgia Wigilii Paschalnej 
+ Józef Zawilski, int. siostry Haliny z córką Dorotą i dziećmi – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Iwona Fret, int. cioci Karoli z Chylina – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Lucyna Mazurek, int. Mirosławy Majda z rodz. – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
Niedz. 
12 IV 

g. 6.00 W intencji parafii 
g. 9.00 Z ok. 18. urodzin Wiktorii – z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, 

Boże błogosławieństwo i potrzebne dary Ducha św. na dorosłe życie, int. rodziców i siostry 
g. 10.30 + Magdalena Popielarz, int. chrzestnej Alicji z rodz. 
g. 12.00 1) + Bartosz Krawczyk (I rocz. śm.), int. taty 

2) Dziękczynna za 50 lat sakr. małżeństwa Kazimiery i Stanisława Kacprzaków z prośbą o 
Boże błog. i potrzebne  łaski 

g. 17.00 + Stanisław Bartczak (24 rocz. śm.), int. żony i dzieci 
+ Józef Zawilski, int. córki Bogusi z mężem – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Iwona Fret, int. Krystyny Jesiołowskiej i Beaty Fąfara z mężem – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Lucyna Mazurek, int. Marka Antczaka z żoną i synami – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
Małoszyna, godz. 10.00 + Jan Gazdowicz, w rocz. śm., int. rodz. 



Poniedz. 
13 IV 

g. 7.30 + Kazimiera Kurz (40 rocz. śm.), Wacław  Kurz, int. dzieci z rodzinami 
g. 9.00 + Andrzej Mżywa, int. syna Zbyszka z Marceliną 
g. 10.30 + Maciej i Edward Michalak, int. rodziny 
g. 12.00 + Marianna i Stanisław Przybył, int. syna z rodz. 
g. 17.00 + Michał Cegielski (1 rocz. śm.), int. żony i synów z rodzinami 

+ Józef Zawilski, int. syna Macieja z żoną i synami – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Iwona Fret, int. chrzestnego Krzysztofa z żoną – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Lucyna Mazurek, int. Stowarzyszenia ONES – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
Małoszyna, godz. 10.00 + Kazimiera i Antoni Tomczyk, int. rodziny 
Wtorek 
14 IV 

g. 7.00 + Helena, Stanisław Ignaczak, int. córki z rodz. 
g. 17.00 + Stanisław Szczeciński, int. syna Tomasza z żoną i dziećmi 
g. 18.00 1) + Stanisława Dominikowska, int. Barbary Drzewieckiej z rodz. 

2) + Krzysztof Nowinowski, int. rodz. Biadasiewiczów z Martą 
+ Józef Zawilski, int. syna Michała z żoną – Doroty i Andrzeja Matuszak – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Iwona Fret, int. szwagra Tomasza z rodz. – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Lucyna Mazurek, int. Magdaleny i Marcina Grzelak z dziećmi – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
Środa 
15 IV 

g. 7.00 + Edward (20 rocz. śm.), Wanda, Marianna, Józef Maciejewscy, int. siostrzenicy i 
wnuczki Marioli z rodz. 

g. 17.00 + Krzysztof Andrzejewski, int. córki Kingi z Przemkiem 
g. 18.00 1) + Marianna Sabina Banaszak, int. Agnieszki, Waldemara i Mateusza Grzymskich 

2) + Andrzej Rembas, int. siostry Anny Ressel 
+ Iwona Fret, int. szwagra Marcina z rodz. – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Lucyna Mazurek, int. Mariana Kowalskiego z żoną i Anną Bąkowską – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
Czwartek 
16 IV 

g. 7.00 + Leon Krawczyk (5 rocz. śm.), int. żony i dzieci z rodzinami 
g. 17.00 + Renata Majchrzak, int. męża Grzegorza 
g. 18.00  1) + Henryk Gradecki, int. wnuczki Asi 

2) + Łucja Kilańska, int. córki Ewy z mężem, dziećmi i wnukami  
+ Iwona Fret, int. szwagierki Danusi z mężem  – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Lucyna Mazurek, int. Julii i Michała Łojewskich z rodz. – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
Piątek    
17 IV 

g. 7.00 + Alicja Kaniewska (imieninowa), int. męża i dzieci 
g. 17.00 + Józef Darul (45 rocz. śm.), Bronisława, int. syna z rodz. 

g. 18.00: 1) Nowenna: + Zbigniew Bartosik, int. żony z dziećmi + Stanisław Szczeciński, int. kuzynki Barbary z 
rodz. + Anna Michalak, int. Antoniego Kubiaka z Małoszyny + Jerzy Medycki, int. Marioli i Jacka z rodz. + 
Roman Sakwa, int. sąsiadów Teresy i Jana Krygrów + Marianna Popielarz, int. rodz. Koralewskich + Mieczysław 
Misiak, int. rodz. Zająców i Wojdaków + Marianna Napierała, int. Aldony i Włodzimierza Antas z rodz. i Renaty i 
Krzysztofa Zawada z rodz. + Lucyna Mazurek, int. Moniki Majda + Gabriel Laskowski, int. siostrzenicy Aldonki 
Pawlak + Józef Zawilski, int. rodz. Wawrzyniaków + Andrzej Łukasik, int. Moniki i Przemka Kończyńskich + 
Lilla Marzal, int. Krystyny i Włodzimierza Różyckich + Kazimierz Jóźwik, int. Marleny i Macieja z synem + 
Iwona Fret, int. Jolanty Kwaśniewskiej + Dariusz Przybył, int. Bożeny Hebner z mężem i Klaudią + Cyryl 
Wilamowski, int. kuzynki Krystyny z rodz. + Cecylia Ćwiek, int. Włodzimierza Mastalerz z żoną + Stanisław 
Siepka, int. Wandy Adaszak z rodz. + Henryka Maścińska, int. Jolanty Ressel z synem i synową 
2) + Bogdan Malesza, int. chrzestnej Krystyny 
+ Iwona Fret, int. szwagierki Ani z rodz. – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Lucyna Mazurek, int. kuzynki Zofii Tończyk – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
Sobota  
18 IV 

g. 7.00 + Stanisława Dominikowska, int. Lidii Sobczyk z mężem i synem 
g. 17.00 + Ks. kan. Andrzej Kaczmarek, int. Jana i Janiny Bartczaków z Russocic 
g. 18.00 + Bartosz Krawczyk (imieninowa), int. mamy 

+ Bolesława Grzywna, int. córki Zofii Marciniak z mężem  
+ Iwona Fret, int. teściów Grażyny i Stanisława Fret – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Lucyna Mazurek, int. Danuty i Tadeusza Matusiak – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
Niedz. 
19 IV 

g. 7.30 + Dariusz Rychter, Luba i Jan Sosińscy, int. rodziców, brata Mariusza z rodz. 
g. 9.00 + Jerzy Czaja, int. córki 
g. 10.30 + Jadwiga Krzyżostaniak (11 rocz. śm), int. męża  
g. 12.00 O Boże błog, wszelkie potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Kacpra w 18 rocz. urodzin, 



int. rodziców i brata 
g. 17.00 + Józef Małecki (15 rocz. śm.), Janina Durska, int. żony z dziećmi i córki 

+ Iwona Fret, int. siostry Wandy z mężem – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Lucyna Mazurek, int. kolegów i koleżanek z pracy córki Katarzyny – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
Msza św. za Parafian – ks. Przemysław Warmiński 
Małoszyna, godz. 10.00 + Wanda, Józef Lewandowscy, Janina Kapusta, Wanda, Józef Marciniak, int. 

rodziny 
NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ  –  5 IV 2020 -  OGŁ.  DUSZPASTERSKIE 
1. Szósta Niedziela Wielkiego Postu, nazywana jest Niedzielą Palmową, czyli Męki Pańskiej. Otwiera ona Wielki 
Tydzień, o którym mówimy Tydzień Święty.  Są to największe i najświętsze dni w ciągu roku, w których rozważamy 
wydarzenia poprzedzające mękę Pana, a w czasie Triduum Paschalnego przeżywamy z Chrystusem Jego Paschę.  Jezus 
Chrystus, który wkracza do Jerozolimy, dziś przechodzi przez naszą obolałą ziemię, nawiedza nasze odizolowane 
rodziny i serce każdego z nas. Mimo panującego na zewnątrz lęku i strachu przed Covid -19, otwórzmy nasze serca  
i dajmy się poprowadzić Jezusowi przez ten najświętszy czas łaski. 
2. Wielkanoc, stanowiąca centrum roku liturgicznego i obchodzona przez trzy święte dni Triduum Paschalnego nie 
może zostać przeniesiona na inny termin. 
Jednak obchody tegorocznych Świąt, będą przebiegały w nadzwyczajnej sytuacji spowodowanej wprowadzeniem przez 
władze państwowe stanu epidemii i wynikających z niego ograniczeń. Niezależnie od warunków, dla chrześcijanina 
Wielkanoc jest największym i najważniejszym świętem, do którego należy się właściwie przygotować i głęboko je 
przeżyć (W kościele może uczestniczyć jedynie 5 osób, nie licząc posługujących. Pozostali wierni łączą się duchowo 
poprzez bezpośrednie transmisje TV i radiowe). 
Wielki Czwartek celebrowana jest tylko jedna Msza święta, zwana Mszą Wieczerzy Pańskiej, na pamiątkę 
ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa. W czasie Mszy świętej o godz. 1800, po hymnie „Chwała na wysokości Bogu” 
milkną dzwony i organy, a po Komunii świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, 
zwanego dawniej ciemnicą. Zapraszamy na adorację w ciszy do godziny 2200. 
Wielki Piątek to dzień męki i śmierci Jezusa. Tego dnia nie sprawuje się Eucharystii. Od godziny 700 trwamy  
w modlitwie adoracyjnej rozważając aresztowanie i osądzenie naszego Pana.  W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły 
tzn.  powstrzymanie się od potraw mięsnych oraz na ograniczeniu się do trzech posiłków, z jednym do syta. 
Wstrzemięźliwość od potraw mięsnych obowiązuje wszystkich od 14. roku życia, bez górnej granicy wieku, natomiast 
post ilościowy obowiązuje od 14. do 60. roku życia. Liturgia Męki Pańskiej rozpocznie się o godz. 1800,  składa się  
z Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża i Komunii świętej. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie 
przeniesiony do Grobu Pańskiego. Adoracja  indywidualna (do 5 osób równocześnie) do godz. 2200.  
Wielka Sobota jest dniem adoracyjnego towarzyszenia Jezusowi w Eucharystii,   w Grobie Pańskim. Jest to czas 
upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani; nadal obowiązuje nas cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa.  
W Wielką Sobotę wieczorem ma miejsce Wigilia Paschalna, najważniejsza liturgia całego roku: Święto świąt. Obchód 
Wigilii Paschalnej rozpoczyna już świętowanie Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego. Liturgia Wigilii Paschalnej 
rozpocznie się w tym roku o godz. 2000.  
W Wielką Sobotę  wyjątkowo w tym roku, nie ma obrzędu poświecenia pokarmów na stół wielkanocny. Tzw. 
„święconka” ma mieć charakter liturgii domowej. Przed śniadaniem niedzielnym, kapłańskie błogosławieństwo 
wypowiada ojciec, matka lub inna dorosła wierząca osoba, korzystając z modlitwy, (w załączniku do biuletynu), albo  
w zwykły sposób, odmawiając modlitwę przed jedzeniem. Nie używa się wody święconej.  
Ranna Msza Św. tzw. Rezurekcyjna o godz. 600. W tym roku nie będzie procesji, Najświętszy Sakrament z Grobu 
Pańskiego zostanie przeniesiony na ołtarz, a po odśpiewaniu hymnu Ciebie Boga wysławiamy, zostanie udzielone 
błogosławieństwo wiernym oraz we drzwiach kościoła dla całej parafii. W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, 
pozostałe msze św. według porządku niedzielnego: o godz. 900, 1030, 1200 i 1700. 
3. Od Wielkiego Piątku rozpoczniemy Nowennę przed Świętem Miłosierdzia Bożego. W tym roku odprawiamy ją 
indywidualnie,  a po Wielkiej Niedzieli po wieczornej Eucharystii.  
4. Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna od godz. 17.00 do środy włącznie. 
5. Bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom Władysławowa, ul. Rynek, od ul. Kaliskiej do Russocic - za  
przygotowanie świątyni oraz złożoną ofiarę na potrzeby kościoła. O posprzątanie kościoła na Wielkanoc uprzejmie 
proszę parafian, mieszkańców ul. Konińskiej – w sobotę na godz. 730. Natomiast na Niedzielę Miłosierdzia Bożego,  
o przygotowanie świątyni prosimy mieszkańców ul. Górniczej i Północnej – w sobotę, 18 kwietnia, na godz. 9.00. 
6. Wszystkim parafianom i darczyńcom składamy serdeczne podziękowanie i staropolskie: Bóg zapłać za pomoc 
finansową i wsparcie materialne okazane parafii w tym trudnym czasie. Dziękuję za datki składane do skarbon  
w kościele oraz wpłaty na konto parafialne (nr umieszczony w biuletynie). Dziękuję za ofiary anonimowe na kwiaty do 
Bożego Grobu. 


