
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 046 
17.05.2020 
VI 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:  J14, 15-21. 
 

Jezus żegna się z uczniami. Zapewnia swoje duchowe 
dzieci, że oszczędzi im losu sierot, dzieci opuszczonych, 
zaniedbanych i niechcianych (w. 18). Chrystus będzie  
z nimi zawsze i wszędzie. Mnie także zaprasza do 
nawiązania głębokiej więzi przyjaźni. Nasz Pan pragnie, 
abyśmy podjęli odpowiedzialność za własne życie  
i z pomocą łaski Bożej owocnie je przeżyli.  

 Czy chcę być w gronie uczniów Jezusa i czy mam 
świadomość, że Jezus przychodzi do mnie codziennie? 
Czy słyszę Go w Jego Słowie, czy przyjmuję  
w sakramentalnej postaci – Eucharystii? Czy doświadczam 
obecności Pana w drugim człowieku – moim bliźnim 
(tym, który żyje blisko mnie)? 
 A może czuję się osierocony, opuszczony, zapomniany 
zepchnięty w niepamięć? Czy sam nie ignoruję Jego 
obecności (bliskości przychodzenia)? Może odpowiada mi 
los duchowej sieroty, a biadolenie na wszystko - staje się 
moim alibi do marnowania łaski i czasu? 

Najbardziej wiarygodną odpowiedzią, jaką mogę dać 
Jezusowi – jest kroczenie drogą Jego przykazań (w.15-
21). Bogactwem człowieka wiary, są Boże przykazania. 
Boże prawo nie może być martwe, ono chce żyć: być 
realizowane, zachowywane. Mieć prawo i je zachowy-
wać, to znak żywej miłości do Jezusa. 

 Czy czuje się człowiekiem obdarowanym, 
człowiekiem o bogatym wnętrzu? Czy na moim 
„duchowym koncie” są Boże przykazania, Boże prawo? 
Czy tylko mam je „zdeponowane”, czy raczej nimi żyję, 
wypełniam je, według nich koryguję siebie i moje 
postępowanie? Jak wypełniam przykazania Jezusa: czy 
tylko powierzchownie i zewnętrznie? A może jednak 
całym sercem, bo tak chcę? 

Jezus zapewnia mnie, ze modli się za mnie do Ojca. 
Zatrzymaj się dłużej nad słowami: „Ja zaś będę prosił 
Ojca” (w. 16-17). Jezus rozmawia z Ojcem o moim 
życiu. Wyobrażę sobie, jak Ojciec słucha prośby Jezusa, 
który wstawia się za mną. Owocem tej czułości Ojca  
i Syna, jest dla mnie dar Ducha Pocieszyciela. 
 

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 17 – 24 maja 2020 
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 
Poniedz. 
18 V 

g. 7.00 + Eryk Trzuskolas (imieninowa), int. sióstr: Emilki i Lidki z rodzinami 
g. 17.00 + Lucyna Zając, int. sąsiadów Gierbów 
g. 18.00 1)  Dziękczynna za życie i posługę św. Jana Pawła II z ok. 100 – tnej rocz. urodzin 

2) + Wiesław Rychter, int. rodz. Gradeckich 
+ Andrzej Łukasik, int. kuzyna Janka z Urszulą i synem – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Anna Michalak, int. rodz. Błaszczyków z Russocic – greg., ks. Józef Szymański 
+ Maria Nowaczyk, int. całej rodz. Kasprzaków – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Stanisław Siepka, int. Stanisławy Wozińskiej i rodz. Siwczyńskich – poza parafią, ks. Jan Klimek 
Wtorek 
19 V 

g. 7.00 + Zofia , Jan Skoczylas, int. dzieci 
g. 17.00 + Daniela Płuciennik, int. Stanisława i Barbary Janiaków z synami 
g. 18.00 1) + Adam (18 rocz. śm.), Anna Bartczak 

2) + Lucyna Walczak, int. Janiny Mikołajczyk z rodz. 
+ Anna Michalak, int. sąsiadów Borowskich – greg., ks. Józef Szymański 
+ Maria Nowaczyk, int. Wiesławy Drążkowskiej z rodz.– greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Stanisław Siepka, int. Haliny i Zdzisława Rusek z Paprotni – poza parafią, ks. Jan Klimek 
Środa 
20 V 

g. 7.00 O Boże błog. dla sióstr z Koła Różańcowego i mieszkańców Natalii 
g. 17.00 + Henryk Kostrzewa, int. syna Marcina z żoną i synami 
g. 18.00 1) + Elżbieta Czupryńska, int. kuzynki Małgorzaty Frankowskiej z rodz. 

2) Prośba o zdrowie dla Krystyny 
+ Anna Michalak, int. Magdaleny i Krzysztofa Połatyńskich  z Russocic – greg., ks. Józef Szymański 
+ Maria Nowaczyk, int. bratowej Jadwigi z mężem i rodziną – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Stanisław Siepka, int. rodz. Trochów – poza parafią, ks. Jan Klimek 
Czwartek 
21 V 

g. 7.00 + Bożena Łukasiewicz, int. rodz. Płucienników, Siwińskich i Szustakowskich 
g. 17.00 + Marianna Ćwiek, int. siostry Kazimiery Cichomskiej 
g. 18.00  1) + Janina Jesiołowska (26 rocz. śm.), Marian, Zygmunt Jesiołowscy, int. rodziny 

2) + Helena Krawczyk – Borysławska, int. rodz. Wróblewskich i Słodzińskich 
+ Anna Michalak, int. koleżanek córki Łucji Barbary i Lucyny– greg., ks. Józef Szymański 
+ Maria Nowaczyk, int. sąsiadów Sobczaków i Bekalarskich– greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Stanisław Siepka, int. chrześniaczki Danuty z mężem – poza parafią, ks. Jan Klimek 
Piątek    
22 V 

g. 7.00 + Teresa Gorzkowska, int. syna Jerzego z żoną Kamilą 
g. 17.00 + Bartosz Krawczyk, int. Ewy i Mirosława Kasprzak 

g. 18.00: 1) Nowenna: + Jerzy Medycki, int. wnuczki Klaudii z Sebastianem i synem + Roman Sakwa, int. 
Eugeniusza Kozłowskiego i rodz. Walczaków + Marianna Napierała, int. Zenobii i Bogusława Jarmuż + Helena 
Drzewiecka, int. rodz. Muszalskich + Zofia Filas, int. Radosława Walczak z rodz. + Gabriel Laskowski, int. 
Urszuli Wawrzyniak i Marii Perlińskiej + 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 + 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. + Iwona Magdalena Fret, int. 
pracowników sklepu „Społem” w Chylinie + Janina Rosiak, int. siostrzenicy Wandy z mężem + Daniela 



Płuciennik, int. Kółka Różańcowego z Felicjanowa + Józef Tomaszczyk, int. Andżeliki i całej rodz. 
Mądrochowskich + Cecylia Ćwiek, int. wnuczki Moniki + Zdzisław Prusiński, int. Marianny Czekalskiej + 
Krystyna Siwińska, int. Kamili z rodz. + Elżbieta Czupryńska, int. Wioletty i Roberta Gajdy + Krystyna 
Sobczak, int. kuzynki Ani z rodz. + Eugenia Kałuża (21 rocz. śm.) i Jan Kałuża (34 rocz. śm.), int. syna Henryka z 
żoną + Marianna Kociołek i Michał Kociołek (24 rocz. śm.), int. córki Janiny z mężem + Józefa Dużyńska, int. 
Henryka i Janiny Kałuża + Wanda Sałata, int. Heleny i Kazimierza Drzewieckich z Russocic + Zygmunt Raźny, 
int. kuzynki Marii Sikorskiej i kuzyna Józefa Raźnego 
2) + Wanda Szczecińska (13 rocz. śm.), int. dzieci z rodzinami 
+ Anna Michalak, int. Haliny Tomaszczyk z rodz. – greg., ks. Józef Szymański 
+ Maria Nowaczyk, int. sąsiadów Dziamarów z dziećmi – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Daniela Płuciennik, int. bratowej Barbary Nawrockiej z Pawłem – poza parafią, ks. Jan Klimek 
Sobota  
23 V 

g. 7.00 + Stanisława Dominikowska, int. Marceli Maciaszek z mężem i synami 
g. 17.00 + Halina Kasprzak, int. dzieci 
g. 18.00 1) + Stanisława, Fryderyk, Aleksy Jesiołowscy, int. dzieci z rodzinami 

2) + Ewelina Wróblewska, int. koleżanek Sylwii i Pauliny 
+ Anna Michalak, int. wnuka Pawła z żoną – greg., ks. Józef Szymański 
+ Maria Nowaczyk, int. teściowej Anny z dziećmi z Kawęczyna – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Daniela Płuciennik, int. Sylwii Wozińskiej z synami – poza parafią, ks. Jan Klimek 
Niedz. 
24 V 

g. 7.30 + Lucja Darul (z ok. Dnia Matki), int. dzieci 
g. 9.00 W 15 rocz. święceń kapłańskich ks. Krzysztofa Maciaszka – o Boże błog. i opiekę  Maryi, 

int. rodziców i rodzeństwa 
g. 10.30 + Wojciech (3 rocz. śm.) Maciejewski, int. żony z dziećmi 
g. 12.00 + Marianna, Henryk Sosińscy, int. córek Beaty i Wiolety z rodzinami 
g. 17.00 + Sabina Zioła (z ok. Dnia Matki), int. dzieci z rodzinami 

+ Anna Michalak, int. wnuka Dariusza z rodz. – greg., ks. Józef Szymański 
+ Maria Nowaczyk, int. rodz. Herbotów – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Daniela Płuciennik, int. Wacława Milewskiego z żoną – poza parafią, ks. Jan Klimek 
Msza św. za Parafian – ks. Przemysław Warmiński 
Małoszyna, godz. 10.00 + Teresa i Jan Antas, int. syna Tomasza 

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCY –   17 maja 2020 r. –  OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
1. Jezus zapowiada swym uczniom zesłanie Ducha Pocieszyciela, Ducha Prawdy. Zstępuje On na wszystkich, którzy  
z wiarą podchodzą do ołtarza i uczestniczą w Eucharystii. Duch Pocieszyciel przychodzi jako lekarz, by usuwać 
wszystkie objawy smutku i choroby serca. Działanie Boga nie jest automatyczne. Pan uzależnił je od naszej woli i od 
pragnienia uleczenia naszych słabości. Módlmy się o postawę pokory i otwartości na interwencję Bożego lekarza.  
2. W dzisiejszą niedzielę radujemy się także setną rocznicą urodzin Świętego Jana Pawła II. Dziękujemy Bożej 
Opatrzności za wielki dar jego długiego pontyfikatu, za przykład mocnej wiary i heroicznej miłości. Za jego przykładem 
zawierzmy Maryi nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe. Jutro w rocznicę Jego urodzin zapraszamy na uroczystą 
Eucharystię o godz. 18.00. 
3. Dzisiaj o godz. 15.00 w Natalii błogosławieństwo nowego krzyża przydrożnego. Dziękujemy pomysłodawcom, 
wszystkim ofiarodawcom i zapraszamy mieszkańców. 
4. W związku z nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia, uprzejmie informujemy, że w naszym kościele 
równocześnie na liturgii może uczestniczyć 50 osób, przy zachowaniu 2 m odstępu i stosowaniu maseczek. Stosujmy 
środki dezynfekcyjne i nie dotykajmy krzyża, rzeźb i obrazów.   
5. W środę 13 maja (b.r.) gościliśmy w naszej parafii ks. Biskupa Wiesława A. Meringa, ordynariusza naszej diecezji. 
Ks. Biskup uczestniczył w nabożeństwie majowym i przewodniczył Uroczystej Eucharystii z okazji Matki Bożej 
Fatimskiej. Dziękujemy Służbie Liturgicznej, osobom zaangażowanym w Liturgię Słowa oraz przygotowującym 
posiłek. Bóg zapłać. Szczegóły w biuletynie. 
6. W poniedziałek rozpoczniemy doroczne Dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące: tzw. Dni Krzyżowe. Przez  
3 dni, do środy włącznie przez wstawiennictwo Maryi będziemy prosili o Boże błogosławieństwo dla ciężko 
pracujących na roli, o sprzyjającą pogodę dla wzrostu zasiewów i obfite tegoroczne plony. 
7. W czwartek wieczorem zapraszamy na adorację Eucharystyczną o godz. 20.30.  
8. W piątek rozpoczniemy nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego, a w przyszłą niedzielę będziemy 
obchodzili Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.  



9. Z ogłoszeń dotyczących cmentarza parafialnego: 
 od dnia 27.04.2020 r. należy uzyskać zgodę na jakiekolwiek prace budowlane na terenie cmentarza parafialnego. 

M.in. przypominamy istniejący obowiązek, przedstawienia szczegółowego projektu planowanego pomnika oraz 
ewentualnego zagospodarowania terenu wokół grobu. Stosowne pozwolenie należy uzyskać w kancelarii 
parafialnej.  

 Na stronie internetowej parafii: publikujemy obowiązujący „Regulamin cmentarzy Rzymskokatolickich w Diecezji 
Włocławskiej”. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.  

 Przy wejściu na cmentarz (od strony kaplicy) ustawiliśmy specjalny stojak na używane znicze. Czyste i użyte 
znicze, bez wkładów świecowych, można tam zostawiać dla ponownego ich wykorzystania. Zachęcamy do 
oszczędności i troski o ekologię. Przy tej okazji, nie naruszając czyjejś wolności, prosimy o przemyślenie: ilości  
i wielkości wieńców zamawianych z okazji pogrzebów. Jako duszpasterze, zachęcamy do powściągliwości.   

10. Bardzo serdecznie dziękuje za  materialną pomoc w utrzymaniu naszej parafii. Bóg zapłać za anonimowe ofiary: 
200zł z Tarnowskiego Młyna oraz 300 zł z Władysławowa oraz wpłatę na konto parafialne. 
11. Bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom ulic: Piastowskiej, Szkolnej i Słowiańskiej – za  przygotowanie świątyni 
oraz złożoną ofiarę na potrzeby Kościoła. Na najbliższą niedzielę uprzejmie proszę parafian, mieszkańców ul. Orlej –   
w sobotę, na godz. 9.00. 
12. W ostatnim czasie zmarli nasi parafianie Śp.: Zygmunt Raźny, Edyta Jaworek. Wieczny odpoczynek… 

 
Prorocka Misja Fatimy wciąż trwa 

W środę 13 maja 2020 r. gościliśmy w naszej parafii J. E. Ks. Biskupa Wisława A. Meringa. Jak wspomniał 
sam gość, była to pierwsza wizyta pasterska i pierwsze spotkanie z wiernymi po ogłoszeniu pandemii, a w związku  
z tym wprowadzonych rygorach sanitarnych. Główną intencją i motywem przewodnim zaproszenia biskupa 
Ordynariusza, była przypadająca 103 rocznica objawień fatimskich i chęć wspólnego świętowania z pasterzem diecezji 
nabożeństwa majowego w jednej z wybranych parafii. W tej konkretnej sytuacji, narzucone nam ograniczenia sanitarne  
i inne uciążliwości czasu pandemii, szczęśliwie spotkały się z  od dawna wyrażanym pragnieniem ks. Biskupa, aby 
wreszcie spotkać się jako kościół modlący się „na żywo”.  Paradoksalnie, trudności i ograniczenia, pomogły „przebić 
się” ks. proboszczowi  z zaproszeniem do znalezienia wolnego terminu w nabrzmiałym i po brzegi wypełnionym 
kalendarzu Biskupa Diecezjalnego.  

Spotkanie rozpoczęło się od nabożeństwa majowego, celebrowanego w świątyni parafialnej. Ks. Biskup na 
zakończenie śpiewu litanii Loretańskiej, pieśni maryjnych oraz suplikacji, udzielił zebranym błogosławieństwa 
Najświętszym Sakramentem. Następnie rozpoczęła się liturgia Mszy świętej, w której współkoncelebrowali z biskupem 
nasi kapłani (ks. Świerad i ks. Dawid) oraz ks. Mateusz Szurgot, kapelan biskupa (odprawiający Mszę gregoriańską za 
naszego parafianina). W słowie pozdrowienia, ks. proboszcz witając ks. Biskupa, wprowadził uczestników,  
w liturgiczny kontekst duchowego wydarzenia. Powiedział m.in. „Że wydarzenia, do których doszło ponad 100 lat temu   
w Fatimie, stały się najbardziej doniosłymi objawieniami nie tylko w XX w., ale w całej historii Kościoła. Orędzie Matki 
Bożej przekazane świętym dzieciom – pastuszkom, według zgodnej opinii św. Jana Pawła II i papieża Benedykta XVI 
wywarły wpływ na losy świata, a nawet zmieniły bieg historii”. 

Wszyscy zapamiętamy homilię ks. Biskupa, w której kaznodzieja odniósł się do trzech wymiarów czasowych 
tego fenomenu – jakim jest Fatima, również dla osób niewierzących. Pierwszy – to dzień objawień 13.05.1917 r. 
dokładnie pół roku przed wybuchem rewolucji bolszewickiej, niosącej pożogę, śmierć, głód i prześladowanie. Matka 
Boża jak zawsze – jako ostatni argument Miłosierdzia Boga, przychodzi z ratunkiem i wezwaniem do nawrócenia.  

Drugi, wielce znaczący moment, to 13.05.1981 r.  i zamach na św. Jana Pawła II, a w jego następstwie - 
upublicznienie za jego pontyfikatu tzw. III tajemnicy Fatimskiej. I wreszcie trzeci czas: tu i teraz! To czas zbawienia, 
który przeżywamy dzisiaj, w trudnej sytuacji kościoła. Słowa ks. Biskupa tchnęły nadzieją i wezwaniem do 
nieustannego odczytywania obecnych „znaków czasu”, dawanych nam przez Boga.  

Na zakończenie Mszy św. ze słowem wdzięczności i podziękowaniem zwróciła się do ks. Biskupa – pani 
wójt Elzbieta Klanowska. W imieniu mieszkańców gminy, a także upoważniona przez Radę parafialną złożyła najlepsze 
życzenia na trudny czas posługi duszpasterskiej w naszej diecezji. Uroczystość, choć przeżywana w reżimie około 30 
osób, przyniosła wszystkim uczestnikom wiele radości, ze względu na wyjątkowość  i serdeczność przewodniczącego 
liturgii, ale także kameralność wydarzenia.   
        Ks. Świerad Sławomir Pettke   


