
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 047 
24.05.2020 
Wniebowstąpienie Pańskie 

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 Słowem Bożym: Mt 28, 16-20 
 

Pan Jezus poradzi sobie ze sprawowaniem 
władzy w niebie bez żadnych problemów. Jeżeli 
ma jakieś kłopoty, to tu na ziemi z naszej 
przyczyny. To my ciągle zawodzimy i okazujemy 
się niewierni. 

 
 Czy akceptuję władzę Pana Jezusa zarówno  
w niebie, jak i tę na ziemi? Czy nie usiłuję 
ograniczać roli Pana Jezusa lub traktować ją 
wybiórczo? Czy Jezus ma ciągłość władzy  
w moim życiu od narodzin, aż do domu Ojca? 
 

Pan Jezus dzieli się władzą ze swymi 
uczniami. Zaprasza ich do współpracy  
w sprawach ziemskich i doczesnych. 
Jednocześnie obiecuje, że będzie wspierał ich 
wysiłki i będzie nieustannie obecny. 
 

 Czy korzystam z obecności Jezusa  
w Sakramentach św.: Eucharystii, Pokuty  
i pojednania? A może Jego obecność mi 
przeszkadza? Czy nie wzywam Jego obecności 
tylko wtedy, gdy Go potrzebuję? 

 
Wsłucham się w słowa Jezusa, który rozsyła 

uczniów: „Idźcie na cały świat”. Pomyśl  
o świecie, w którym codziennie się obracasz. 
Jezus chce, abym zachowywał wszystko, co od 
Niego usłyszałem. 

 
 Czy potrafię być świadkiem Jezusa? Co 
mogę powiedzieć o mojej wierności Ewangelii?  
 Będę powtarzał moje wyznanie wiary: 
„Wierzę, że Ty jesteś ze mną przez wszystkie 
dni”. Jesteś zawsze wierny Swoim Obietnicom. 
Czy potrafię być wdzięczny? 
 

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. 
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 

+ Edyta Jaworek, int. syna Patryka z żoną i córką Mają – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ 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 
Poniedz. 
25 V 

g. 7.00 + Bożena Łukasiewicz, int. rodz. Domowiczów 
g. 17.00 + Wanda Grzelak, int. syna Dawida z żoną i dziećmi 
g. 18.00 1) + Tadeusz Dobiecki, int. rodz. Kaczorowskich i Tyczków 

2) + Jan Początek (III rocz. śm.), int. rodziny 
+ Edyta Jaworek, int. syna Przemka – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Anna Michalak, int. wnuka Zdzisława z żoną i synem Arturem – greg., ks. Józef Szymański 
+ Maria Nowaczyk, int. szwagra Mirosława z rodz. – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Daniela Płuciennik, int. firmy dekarskiej Wojciech Prusinowski – poza parafią, ks. Jan Klimek 
Wtorek 
26 V 

g. 7.00 + Teresa Gorzkowska, int. wnuczki Edyty z mężem Michałem i prawnuczką Julią 
g. 17.00 + Daniela Płuciennik, int. chrześniaczki Anety z rodz. 
g. 18.00 1) + Kazimiera, Józef Borowscy (z ok. Dnia Matki), int. dzieci z rodzinami 

2) + Anna Sokołowska i Halina Kasprzak, Janina Gradecka, int. dzieci 
+ Edyta Jaworek, int.  Anny Chrzempiec i Marioli Soleckiej – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Maria Nowaczyk, int. Eweliny Antczak z mężem i dziećmi – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Daniela Płuciennik, int. Celiny Szczęsnej – poza parafią, ks. Jan Klimek 
Środa 
27V 

g. 7.00 + Teresa Gorzkowska, int. wnuczki Pauliny z Piotrem 
g. 17.00 + Bolesława Grzywna, int. Marii i Krzysztofa Zając 
g. 18.00 1) + Zofia i Jan Pietrzak, int. syna Józefa z rodz. 

2) + Wiesław Rychter, int. rodz. Klimasów z Wandowa 
+ Edyta Jaworek, int. szwagra Wiesława z Marylą – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Maria Nowaczyk, int. bratowej Haliny Kawalec z synem – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Daniela Płuciennik, int. Aldony Światowskiej z mężem i dziećmi oraz Agnieszki Darul z mężem i synami – poza 
parafią, ks. Jan Klimek 
Czwartek 
28 V 

g. 7.00 + Krystyna Holan, int. wnuka Dawida z Iwoną 
g. 17.00 + Łucja Rydelska, int. Arkadiusza i Beaty Maksymowicz 
g. 18.00  1) + ks. Mirosław Skoczylas (1 rocz. śm.), int. siostry z mężem 

2) + Karol Zioła 
+ Edyta Jaworek, int. rodz. Flasińskich z Białkowa – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Maria Nowaczyk, int. teściowej Sabiny Nowaczyk – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Daniela Płuciennik, int. koleżanki Danuty Mocnej i Urszuli Bukowieckiej z rodzinami – poza parafią, ks. J. Klimek 
Piątek    
29 V 

g. 7.00 + Bożena Łukasiewicz, int. rodz. Kowalskich z Brzeźna 
g. 17.00 + Lucyna Zając, int. sąsiada Mieczysława Szczecińskiego 

g. 18.00: 1) Nowenna: + Jerzy Medycki, int. wnuka Konrada z rodz. + Roman Sakwa, int. Eugeniusza 
Kozłowskiego i rodz. Walczaków + Wanda Maciejewska, int. Krzysztofa Gajdzińskiego z rodz. + Anna Górska, 
int. Moniki Kasprzak + Tomasz Rembas, int. cioci Łucji z rodz. + Zofia Filas, int. Danuty Walczak z rodz. + 
Gabriel Laskowski, int. Emilki Sobczak z mężem i dziećmi + Henryka Maścińska, int. Józefa Sobczaka z żoną i 
synem + Cyryl Wilamowski, int. rodz. Tomczyków z Małoszyny + Monika Arent – Jewuła, int. Marii i Mariana 
Jewułów + 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. + Daniela Płuciennik, int. Kółka Różańcowego z Felicjanowa + Józef 
Tomaszczyk, int. Iwony Rusin z Kingą + 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. + Zygmunt Raźny, int. kuzynki Marii Sikorskiej i kuzyna Józefa 
Raźnego + Józefa Dużyńska, int. chrześniaczki Teresy z mężem z Liberca  + Janina Marciniak, int. sołtysów gm. 
Władysławów + Stanisława Wojdak, int. pracowników Szk. Podst. we Władysławowie + Lidia Ratajczak, int. 
Molendów z Olesina 
Dziękczynno – błagalna w 40 rocz. urodzin Katarzyny 
 
2) + Magdalena Popielarz, int. mamy 
+ Edyta Jaworek, int. kuzynek Marleny i Doroty – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Maria Nowaczyk, int. Sławka i Grzegorza Wejmanów z rodzinami – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Daniela Płuciennik, int. chrześniaczki Eli – poza parafią, ks. Jan Klimek 
Sobota  
30 V 

g. 7.00 + Grzegorz Ressel (15 rocz. śm.), int. żony z dziećmi 
g. 17.00 + Krzysztof Andrzejewski, int. rodziców 
g. 18.00 1) + Paweł Chrzuszcz (7 rocz. śm.), int. rodziców, brata Darka z żoną i córką 

2) + Anna, Teresa, Stanisław Nowak, int. córki z rodz. 
+ Edyta Jaworek, int. sąsiadów Sakwów – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Maria Nowaczyk, int. kuzyna Grzegorza z żoną Grażyną z Władysławowa – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Lucyna Zając, int. rodz. Jakubowskich i Gralaków – poza parafią, ks. Jan Klimek 
Niedz. 
31 V 

g. 7.30 + Józef (7 rocz. śm.), Wanda Michalak, int. córki z rodz. 
g. 9.00 + Józef (20 rocz. śm.) i Kazimiera Witkowscy, int. córki z rodz. 
g. 10.30 + Dariusz (I rocz. śm.) Gąbka, int. żony z dziećmi 
g. 12.00 + Marcjanna, Franciszek Maciaszek, int. Stanisławy 
g. 17.00 + Helena, Bolesław Cieślak, Marta, Jakub, Marek Kwaśniewscy, Barbara, Bronisław 

Kwaśniewscy, int. rodz. Kwaśniewskich 
+ Edyta Jaworek, int. Doroty i Grzegorza Bocian – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Maria Nowaczyk, int. cioci Jasi Gradeckiej z Turku – greg., ks. Janusz Bartczak 
+ Lucyna Zając int. Anny i Wiesława Milingów oraz Eli i Krzysztofa Derdzińskich – poza parafią, ks. Jan Klimek 
Msza św. za Parafian – ks. Przemysław Warmiński 
Małoszyna, godz. 10.00 + Weronika i Antoni Milewscy, + Andrzej Lange, int. rodziny 

  
 

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE – 24 maja 2020 r. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Uroczystość  Wniebowstąpienia Pańskiego kieruje wzrok naszej duszy na ostateczny cel życiowej 
pielgrzymki – na życie wieczne w Królestwie Ojca.  

2. Trwamy w oczekiwaniu na Zesłanie Ducha Świętego. Nowennę przygotowującą nas do Pięćdziesiątnicy 
Zesłania Ducha Świętego odprawiamy codziennie na zakończenie Nabożeństwa Majowego o godz. 17.30. 

3. Rodziców dzieci przygotowujących się  do pierwszej Komunii Świętej, uprzejmie prosimy o odebranie  
w kancelarii parafialnej gotowych alb komunijnych, książeczek i pamiątek uroczystości. 

4. We wtorek, 26 maja, obchodzimy Dzień Matki. Przez wstawiennictwo Maryi - Najświętszej ze 
wszystkich matek, będziemy dziękować Bogu za nasze mamy. Niech nie zabraknie wdzięcznej pamięci 
o naszych mamach, tych żyjących i tych, które Pan Bóg powołał już do siebie.  

5. W czwartek, 28 maja, przypada I rocznica śmierci naszego rodaka Śp. ks. prał. Mirosława Skoczylasa. 
 Zapraszamy na Mszę św. rocznicową o godz. 18.00.  

6. W przyszłą niedzielę, 31 maja, przypada uroczystość Zesłania Ducha Świętego, tzw. Zielone Świątki. 
Warto też pamiętać, że niedziela ta kończy okres Wielkanocy i że to ostatni moment, aby wypełnić 
przykazanie kościelne nakazujące spowiedź i Komunię św. wielkanocną. Okazja do spowiedzi codziennie 
20 min. przed rozpoczęciem liturgii. 
 



7. Za tydzień taca niedzielna – inwestycyjna. Rozpoczynamy prace w kościele nad doprowadzeniem 
wodociągu oraz instalacji kanalizacyjnej do Zakrystii. Wszystkim darczyńcom składamy serdeczne 
podziękowanie: „Bóg zapłać”. 

8. Dziękujemy bardzo mieszkańcom ulicy Orlej – za  przygotowanie świątyni oraz złożoną ofiarę na 
potrzeby Kościoła. Na najbliższą niedzielę uprzejmie proszę parafian, mieszkańców ul. Lecha –  w sobotę, 
na godz. 9.00. 
 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
 26 V – św. Filip Nereusz (1515-1595), wychowawca młodzieży i opiekun ludzi chorych. 
 29 V – św. Urszula Ledóchowska (1865-1939), założycielka Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca 

Jezusa Konającego, wychowawczyni i opiekunka dzieci i młodzieży. 
 

Nowy Krzyż w Natalii 
 

W niedzielę 17 maja 2020 r. w miejscowości Natalia, na terenie naszej parafii, z inicjatywy 
mieszkańców, a przede wszystkim olbrzymiego zaangażowania p. Krystyny Walczak, doszło do 
pobłogosławienia nowo wzniesionego krzyża przydrożnego. Natalia to niewielka wioska należąca 
terytorialnie do parafii, oddalona około 4 km od Kościoła parafialnego. Miejsce lokalizacji postawienia 
nowego, metalowego Krzyża  nie jest przypadkowe. Ustawiono go dokładnie w miejscu, w którym w latach 
70 tych ubiegłego wieku, rodzice p. Krystyny: Honorata i Florian Kanieccy ufundowali duży, akacjowy 
krzyż na działce prywatnej, będącej ich własnością. Może warto w tym miejscu dodać, że w tamtych, 
słusznie minionych czasach, był to akt niezwykłej odwagi i męstwa w wierze oraz świadectwo 
przywiązania rodziny do Kościoła. Nowo przygotowany krzyż przydrożny, jest pięknie usytuowany na 
delikatnym łuku drogi, nieco oddalony od osi jezdni, co ma duże znaczenie praktyczne, zgodne z zasadami 
bezpieczeństwa. Jest wykonany z trwałego metalu, zaopatrzony w dużą pasyjkę, a całość jest ogrodzona 
eleganckim, ażurowym ogrodzeniem. Przy krzyżu zamontowano ławki, co usprawnia osobom starszym 
spotykanie się na wspólnej modlitwie. 
  Uroczystość poświęcenia Krzyża rozpoczęła się od wspólnej pieśni majowej ku czci 
Najświętszej Maryi Panny „Chwalcie łąki umajone”. Następnie ks. proboszcz Świerad pobłogosławił  
i poświęcił nowo powstały Krzyż. Po modlitwie błogosławieństwa wierni zostali zaproszeni do Odnowienia 
Przyrzeczeń Krzyżowi Świętemu: Z podziałem na mężczyzn i kobiety, wypowiadaliśmy po każdym 
uroczystym zobowiązaniu nasze: Przyrzekamy (mężczyźni) i Ślubujemy (niewiasty).  
 
 „Panie Jezu Chryste, Boże Ukrzyżowany.  
Od tysiąca lat panujesz z krzyża nad polskim narodem.  
Od tysiąca lat krzyżem nas błogosławisz, przez krzyż nas zbawiasz.  
Pełni wdzięczności za Twoje łaski: przyrzekamy i ślubujemy”.  
 

Po odnowieniu Przyrzeczeń krzyżowi, w godzinie Miłosierdzia (g. 15.00) pomodliliśmy się 
wspólnie Koronką do Bożego Miłosierdzia, zawierzając intencje dziękczynne, błagalne naszych rodzin oraz 
najpilniejsze i bolące sprawy naszej Ojczyzny. 

Na zakończenie uroczystości słowo uznania wobec inicjatorów i pomysłodawców tego 
przedsięwzięcia, skierował ksiądz proboszcz. Mówił m.in., „że w dzisiejszych nie łatwych czasach dla 
Polski, gdzie zmagamy się z epidemią koronawirusa, jak i dla Kościoła – my potrafimy zadbać  
o najważniejszy symbol naszej wiary -  jakim jest Krzyż Chrystusowy. W każdym pokoleniu potrafimy 
uroczyście zamanifestować, że Jezus Chrystus jest naszym jedynym Panem i Zbawicielem, a krzyż jest 
właściwym drogowskazem naszego życia. Ks. Świerad nawiązał do myśli, że krzyż czy kapliczka 
usytuowane na skrzyżowaniu dróg, w miejscach węzłowych, stają się dla wszystkich znakiem 
rozpoznawczym, bo to przy nich nie raz się zatrzymujemy, zwalniamy, pytamy o drogę itp.”  Słowo 
wdzięczności skierowała do wszystkich przybyłych gości, ofiarodawców i wykonawców - pani Krystyna 
Walczak. Następnie organizatorzy (także p. sołtys Barbara Marciniak) zaprosili wszystkich zebranych na 
słodki poczęstunek, z zachowaniem ograniczeń sanitarnych. 

Arkadiusz Zając 


