
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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, 17.00 i 18.00 
 

Nr 045 
10.05.2020 
V Niedziela Wielkanocna 

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 Ewangelią dnia: J 14, 1-12. 
Poproś o doświadczenie zażyłej relacji z Bogiem, 

naszym Ojcem. Pan Jezus z czułością i zatroskaniem 
zwraca się do uczniów. Pomyśl, ze mówi wprost do mnie. 
Zna do głębi obecny stan mojego serca: „Niech się nie 
trwoży serce wasze”(w. 1).  
 Jakie uczucia odnajduję w tej chwili w moim wnętrzu? 
Czego obawiam się najbardziej?  
 Spróbuj zawierzyć Jezusowi to wszystko, co odbiera 
mi poczucie bezpieczeństwa i wywołuje lęki. 

Jezus opowiada mi o wieczności, posługuje się 
obrazem „domu”. Mówi mi, że jest „dom”, przygotowane 
„miejsce”, w którym oczekuje mnie Ojciec (w. 2-3). On 
Sam, osobiście nas tam zabierze. Pragnie byśmy dzielili  
z Nim radość życia wiecznego. 
 Czy w zatroskaniu o ziemskie „zamieszkania” nie 
zapominam o domu Ojca? Czy pragnę osobiście zająć 
miejsce, które przygotował dla mnie Jezus? Czy ufam 
Jezusowi i Jego obietnicy: „domu Ojca”? 

 Czy staram się do tego faktu ostatniej 
„przeprowadzki” jak najlepiej przygotować? Czy staram 
się mądrze i owocnie przeżyć swoje życie doczesne? 

Jezus jest drogą, która zapewnia szybką i owocną 
komunikację pomiędzy Bogiem, a moją osobą. Ten, 
który zna serca apostołów, uświadamia im prawdę, że 
potrzebuję odkryć prawdziwy obraz Boga (w. 7-10). 
Jezus chce mi pomóc odnaleźć prawdziwy obraz Ojca. 
Będę prosił jak Filip: „Panie pokaż nam Ojca” (w. 9). 
 Czy korzystam z tej wyjątkowej drogi dostępu do 
Boga? Jaka jest moja modlitwa, mój codzienny rachunek 
sumienia? Czy otwieram się na tej drodze na obecność 
Boga i czy powierzam się jemu z ufnością? 
 Czy mój obraz Ojca nie wywołuje we mnie 
negatywnych uczuć? Czy potrafię wyobrazić siebie - jako 
dziecko tulone w ramionach Ojca? Proś Jezusa, aby 
twoje uczucia przeniknął swoimi uczuciami do Abba -
Ojca, abyś zapragnął Ojca – Jego pragnieniami. 

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 10 – 17 maja 2020 
Niedz. 
10 V 

g. 7.30 + Maria i Stanisław Wróblewscy, int. syna Leszka z rodz. 
g. 9.00 + Marian, Jarosław, Stanisława, Stanisław Kubaccy, Ignacy, Apolonia Kordylewscy, int. 

żony, matki i córki Stanisławy 
g. 10.30 + Irena, Stanisław Tokarscy, Dziadkowie Ewa i Jan Marszałek, int. córki Teodozji z rodz. 
g. 12.00 + Zofia, Tadeusz Klimas, int. syna Michała z rodz. 
g. 17.00 + Stanisław Grzelak, imieninowa, int. córki Urszuli z mężem i synami 

+ Andrzej Łukasik, int. sąsiadów Jesiołowskich – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Anna Michalak, int. Danieli Filipowicz z rodz. – greg., ks. Józef Szymański 
+ Maria Nowaczyk, int. Janka Sznajdra z rodz. – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Stanisław Siepka, int. wnuka Tomasza oraz Dominika i Anny z rodzinami – poza parafią, ks. Jan Klimek 
Msza św. za Parafian – ks. Przemysław Warmiński 
Małoszyna, godz. 10.00 + Stanisław Gazdowicz, imieninowa, int. rodziny 
Poniedz. 
11 V 

g. 7.00 + Tomasz Sobczak, int. rodz. Bartosików z Russocic 
g. 17.00 + Józef Tomaszczyk, int. syna Arkadiusza z Ewą i Adasiem 
g. 18.00 1) + Krystyna Darul, int. męża 

2) + Iwona Fret, int. Grzegorza z dziećmi 
+ Andrzej Łukasik, int. Lili i Eugeniusza Muszyńskich z rodz. – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Anna Michalak, int. sąsiadów Bartosików z Russocic – greg., ks. Józef Szymański 
+ Maria Nowaczyk, int. Bogdana Granosa z rodz. – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Stanisław Siepka, int. teściowej Marianny Rębas – poza parafią, ks. Jan Klimek 
Wtorek 
12 V 

g. 7.00 + Tadeusz (38 rocz. śm.) i Feliksa Staszewscy, int. córki z rodz. 
g. 17.00 + Helena Drzewiecka, int. chrześniaczki Mirosławy z synem Sebastianem 
g. 18.00 1) + Cecylia Drobnica (7 rocz. śm.) i Karol Drobnica, int. córki z mężem i dziećmi 

2) + Wiesław Rychter, int. sąsiadów Irka Ressla i rodz. Mikołajczaków 
+ Andrzej Łukasik, int. Kasi i Romana Piekarskich z dziećmi – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Anna Michalak, int. rodz. Kaczorowskich i Zawadów – greg., ks. Józef Szymański 
+ Maria Nowaczyk, int. Hieronima Chrzuszcz z rodz. – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Stanisław Siepka, int. teściowej Moniki Laskowskiej i rodz. Bońków – poza parafią, ks. Jan Klimek 
Środa 
13 V 

g. 7.00 + Kazimiera Kwietniewska (7 rocz. śm.), int. córki Elżbiety z mężem 
g. 17.00 + Józef Jasiński, int. chrześniaka Karola z rodz. 
g. 18.00 1) + Andrzej Mżywa, int. córki Judyty z mężem i synami 

2) O zdrowie i Boże błog. oraz opiekę Matki Najświętszej dla członkiń Koła 
Różańcowego z Władysławowa oraz ich rodzin 

+ Andrzej Łukasik, int. Jarka i Anety z dziećmi – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Anna Michalak, int. sąsiadów Wysockich z rodz. – greg., ks. Józef Szymański 
+ Maria Nowaczyk, int. sąsiadów Chrzuszczów – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Stanisław Siepka, int. chrześniaka Stanisława z rodz. – poza parafią, ks. Jan Klimek 
Czwartek 
14 V 

g. 7.00 + Ryszard Maciaszek (22 rocz. śm.), Kazimiera Maciaszek (11 rocz. śm.), int. córki i 
siostry z rodz. 

g. 17.00 + Andrzej Rembas, int. brata Tadeusza z rodz. 
g. 18.00  1) + Franciszka, Stanisław, Kazimierz Knebel, int. córki i siostry z rodz. 

2) + Leon Piekarski, int. siostrzeńca Wiesława z żoną i synem 
+ Andrzej Łukasik, int. rodz. Wieczorków i Ścisłych – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Anna Michalak, int. Janiny i Jana Bartczaków z Russocic – greg., ks. Józef Szymański 
+ Maria Nowaczyk, int. Magdaleny Włodarczyk z rodz.– greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Stanisław Siepka, int. kuzyna Leszka z rodz. – poza parafią, ks. Jan Klimek 
Piątek    
15 V 

g. 7.00 + Zofia Kubiak, int. dzieci 
g. 17.00 + Renata Majchrzak, int. syna Jarosława z rodz. 

g. 18.00: 1) Nowenna: + Jerzy Medycki, int. wnuczki Klaudii z Sebastianem i synem + Roman Sakwa, int. 
Eugeniusza Kozłowskiego i rodz. Walczaków + ks. Mirosław Skoczylas, int. Danuty Kacprzak z rodz. + Marianna 
Napierała, int. Zenobii i Bogusława Jarmuż + Barbara Wejman, int. Renaty i Krzysztofa Bartczaków z synami + 
Regina Szymańska, int. biura rachunkowego Dana + Jan Banasiak, int. Barbary i Hieronima Darul z rodz. + 
Krystyna Augustyniak, int. szwagierki Janiny z rodz. + Stanisława Jakubowska, int. wnuczki Pauliny z Jarkiem i 



synem + Helena Drzewiecka, int. Karoliny i Rafała Szymaszek + Zofia Filas, int. Eweliny Walczak z dziećmi + 
Gabriel Laskowski, int. rodz. Ćwieków z Piorunowa + Kazimierz Kosowski, int. pracowników MPEC Konin + 
Zbigniew Brzychcy, int. cioci Moniki Początek i Andrzeja z żoną + Henryka Maścińska, int. Maryli Ressel z 
synami + Tadeusz Malesza, int. kolegi Zdzisława Kurzawa + Cyryl Wilamowski, int. rodz. Kołodziejczaków + 
Monika Arent – Jewuła, int. sąsiadów z Jasienia + Daniela Calak, int. rodz. Trochów z Władysławowa + Zofia, 
Stanisław, Wanda Mirkiewicz, int. córek z rodzinami (imieninowa) + Józef Tomaszczyk, int. szwagra Benka z 
rodz. + Maria Sowińska, int. rodz. Kraczyńskich i Poturałów + Leon Kaczmarczyk, int. kuzynki Janiny z rodz. + 
Stefania Matuszak, int. Marii i Krzysztofa Zająców z rodz. + Jadwiga Drzewiecka, int. Eugeniusza Zarody z rodz. i 
Stanisława Siwczyńskiego z rodz. + Kazimierz Jóźwik, int. Ewy i Zdzisława Zasady + Iwona Magdalena Fret, int. 
pracowników sklepu „Społem” w Chylinie + Janina Rosiak, int. siostrzenicy Wandy z mężem + Daniela 
Płuciennik, int. Kółka Różańcowego z Felicjanowa 
2) + Zofia, Bernard, Wiesław Bartczak, int. Kazimierza z rodz. 
+ Andrzej Łukasik, int. Krzysztofa Ressel z rodz.– greg., ks. M. Szurgot 
+ Anna Michalak, int. sąsiadów Kostrzewów z Russocic – greg., ks. Józef Szymański 
+ Maria Nowaczyk, int. Przemka Gradeckiego – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Stanisław Siepka, int. kuzynów Janka Trochy, Teresy Szkudlarek, Jadwigi Siwek z rodzinami – poza parafią, ks. 
Jan Klimek 
Sobota  
16 V 

g. 7.00 + Stanisława Dominikowska, int. Krysi Milewskiej 
g. 17.00 + Janina Golczyńska, int. córki Elżbiety z mężem 
g. 18.00 1) + Marianna Sabina Banaszak, int. rodz. Benców z Wrocławia 

2) +  Bożena Kwietniewska ( w 20 rocz. śm.), + Stanisław Kwietniewski, int. syna Marcina 
z rodz. 

+ Andrzej Łukasik, int. Edwarda z żoną i dziećmi – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Anna Michalak, int. Koła Żywego Różańca z Russocic – greg., ks. Józef Szymański 
+ Maria Nowaczyk, int. Jacka i Anety z dziećmi – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Stanisław Siepka, int. Jabłońskich i Kostrzewów z rodzinami – poza parafią, ks. Jan Klimek 
Niedz. 
17 V 

g. 7.30 + Natalia, Aleksy Kacprzak, Edmund Kacprzak, int. syna i bratanka z rodz. 
g. 9.00 + Stefania, Jan Gapsa, int. dzieci z Russocic 
g. 10.30 + Zofia Sylwestrzak, int. męża 
g. 12.00 + Florian, Honorata Kanieccy, Marianna Jesiełowska – Kaniecka, Edward Walczak,  int. 

rodziny 
g. 17.00 + Edward Jesiołowski (2 rocz. śm.), Weronika, Józef Janowscy, int. żony i córki z rodz. 

+ Andrzej Łukasik, int. Ewy Zasada z mężem – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Anna Michalak, int. Andrzeja i Agnieszki Adamek z synami – greg., ks. Józef Szymański 
+ Maria Nowaczyk, int. Ireny Łukaszewskiej z rodz. – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Stanisław Siepka, int. Janiny Laskowskiej – poza parafią, ks. Jan Klimek 
Msza św. za Parafian – ks. Przemysław Warmiński 
Małoszyna, godz. 10.00 + Rodzice Grzymscy i rodz. Sobisiów, int. rodziny 

PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCY – 10 maja 2020 r. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Okres Wielkanocy mobilizuje nas do myślenia paschalnego, czyli żyjąc pełnią już tutaj na ziemi, przechodzimy „do 
tego, co nie przemija”. Zgodnie z przesłaniem naszej wielkanocnej dekoracji, prawdziwa pascha – przejście, dokonuje 
się tu i teraz, w każdej Eucharystii. W szkole Eucharystii, uczymy się całym naszym życiem wchodzić w świętą 
rzeczywistość nieba. Niech Maryja, Królowa Nieba – jako Niewiasta Eucharystii staje się dla nas, najlepszą 
nauczycielką na tej drodze do domu Ojca.     
2. Zapraszamy codziennie na nabożeństwa majowe w świątyni parafialnej o godz. 17.30. Zadbajmy także o nasze 
kapliczki i krzyże przydrożne znajdujące się w pobliżu naszego zamieszkania. Śpiewajmy tradycyjne majówki. 
3. W przyszłą niedzielę o godz. 15.00 w Natalii pobłogosławimy nowy krzyż przydrożny, przygotowany dzięki trosce  
i ofiarności mieszkańców. Serdecznie zapraszamy. 
4. Stosując się do przepisów sanitarnych ograniczających liczbę uczestników liturgii do 30 osób w kościele, starajmy się 
dobrze wykorzystać istniejące możliwości, szczególnie chodzi  o Msze św. sprawowane w tygodniu: o godz. 7.00; 17.00 
i 18.00. Przypominamy o zachowaniu 2 metrowego dystansu i zaleceniach sanitarnych, co do Spowiedzi i Komunii Św. 



Zachęcamy do korzystania z Sakramentu Pokuty w okresie Wielkanocy i prosimy o zaopatrzenie się w wodę święconą 
– zamkniętą w poręcznych buteleczkach (dostępna pod chórem). 
5. W środę, 13 maja, w liturgii wspominamy Matkę Bożą Fatimską oraz 39. rocznicę zamachu na Świętego Jana Pawła 
II. Na początku przyszłego tygodnia, w poniedziałek, za tydzień: 18 maja, przypada 100 rocznica urodzin naszego 
wielkiego rodaka. W środę zapraszamy na Uroczystą Mszę Św. w intencji naszej parafii o godz. 18.00. 
6. Odpowiadając na prośbę wielu parafian, serdecznie zapraszam do kościoła na adoracyjne czuwanie przed 
Najświętszym Sakramentem w każdy czwartek o godz. 20.30.  
7. Bardzo serdecznie dziękuje za włączenie się do modlitwy adoracyjnej wyznaczonej dla naszej parafii w minioną środę 
oraz za wszystkie ofiary składane na utrzymanie parafii. „Bóg zapłać” za ofiary anonimowe: 100 i 500 zł  
z Władysławowa.   
8. Bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom Jagiellońskiej, Zygmuntowskiej, Królowej Jadwigi i Bolesława Chrobrego 
– za  przygotowanie świątyni oraz złożoną ofiarę na potrzeby Kościoła. Na najbliższą niedzielę uprzejmie proszę 
parafian, mieszkańców ulic: Piastowskiej, Szkolnej i Słowiańskiej –  w sobotę, na godz. 9.00. 
9. W ostatnim czasie zmarli: Ewelina Wróblewska, Józef Tomaszczyk, Wanda Sałata. Wieczny odpoczynek… 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:  14 V – św. Maciej Apostoł; 16 V – św. Andrzej Bobola  
***** 

„…Jakkolwiek naród  nasz nisko upadł, jakkolwiek w grzechu brodzi, to przecie i w grzechu samym jest pewna granica, 
której nie śmiałby przestąpić. Pana swego opuścił, Rzeczpospolitej odstąpił, ale Matki swej, Patronki i Królowej, czci nie 
zaniechał. Szydzi z nas i pogardza nami nieprzyjaciel, pytając, co nam z dawnych cnót pozostało ? A ja odpowiem: 
wszystkie zginęły, jednak coś jeszcze pozostało, bo pozostała wiara i cześć dla Najświętszej Panny, na którym to 
fundamencie reszta odbudowaną być może”.  

Te słowa Ojca Kordeckiego z fragmentu powieści „Potop” Henryka Sienkiewicza doskonale 
wkomponowują się w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W naszej parafii obchody miały 
przebieg  wydłużony na dwa dni: 2 i 3 maja 2020 r. Zdecydował o tym kalendarz liturgiczny i decyzja Kongregacji do 
spraw Kultu Bożego o przeniesieniu uroczystości NMP Królowej Polski na 2 maja, z racji przypadającej 3 maja – IV 
Niedzieli Wielkanocnej.  

Z częścią parafian przeżywaliśmy już w sobotę obchody maryjne, tym bardziej, że zbiegły się one z I Sobotą 
Miesiąca i wypełnieniem pragnienia Maryi z Fatimy (1917 r.). Obchody gminne z udziałem naszych samorządowców 
rozpoczęły się w niedzielę o godzinie 12.00 w świątyni parafialnej - Uroczystą Mszą Świętą w intencji naszej Ojczyzny.  
Eucharystii przewodniczył ks. proboszcz Świerad Sławomir Pettke, który wygłosił także okolicznościowe kazanie. Ks. 
proboszcz w  Słowie Bożym zaznaczył, że w tym dniu „gromadzi nas na Eucharystii podwójna uroczystość: kościelna  
i państwowa. My ludzie wierzący uczymy się patriotyzmu od samego Boga. Miłość do Ojczyzny wyprowadzamy  
z przykazania Bożego, konkretnie z IV przykazania Dekalogu, mówiącego o „czci Ojca i Matki”. A to oznacza, że 
pierwsze słowo świętowania należy zawsze do Boga, który jest gospodarzem tej uroczystości. To słowo Boga 
przypomina i napomina nas, abyśmy je przyjęli z zaufaniem, ponieważ jest to Słowo Błogosławieństwa.  Słowo Dnia - 
stawia nas na Golgocie, punkcie centralnym świata.  Najważniejsze wydarzenie w życiu Jezusa, dzisiaj reprezentuje ten 
właśnie ołtarz, miejsce ofiary Baranka. Pod krzyżem Jezusa stoi Maryja, która przyjmując Jana, jako syna - rodzi nas  
w „macierzyństwie duchowym”. Jest to bolesne rodzenie Maryi, gdyż Jezus Chrystus ma się narodzić i w pełni 
ukształtować w każdym z nas.  

Drugie słowo naszego świętowania – to Ojczyzna. Wspominając wydarzenie ślubów  i zawierzenia Maryi - 
losów naszej Ojczyzny,  przez króla Jana Kazimierza, wraz z kaznodzieją, przeszliśmy przez historię ostatnich 300 lat.  
Nawet w czasach komunistycznego zniewolenia, naród poprowadzony przez Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana 
Wyszyńskiego pozostał wewnętrznie wolny. „Śluby Jasnogórskie” w 1966 r. pozwoliły Polakom zachować wierność 
Bogu, Krzyżowi i Ewangelii.  

Na zakończenie Eucharystii łącząc się duchowo z księżmi biskupami na Jasnej Górze,  zawierzyliśmy naszą 
Ojczyznę, Parafię i wszystkie nasze codzienne sprawy w akcie Zawierzenia - Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski. 

„Tak by się nam marzyła Ojczyzna, gdzie jako Polacy bylibyśmy sobie braćmi, mając jeden język, jedną 
tradycję, kulturę, tak by się nam to marzyło. Jeden system wartości, jedno słowo decydujące, nadrzędne, i nawet jeżeli 
się ktoś pogubił, nawet jeżeli wypowiedział w przeszłości zbyt dużo nie potrzebnych słów, to w świetle tej uroczystości, 
ma szanse nauczyć się na nowo wypowiedzieć to słowo: Ojczyzna Nasza, Matka Nasza, Królowa Nasza”. Amen. – 
zakończył ks. Świerad. 


