
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 044 
3.05.2020 
IV 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 10, 1-10 
Jezus to jedyna „brama” do domu Ojca, do nieba, do 

życia wiecznego. Jezus Chrystus, to także „brama” do 
życia obfitego, mądrego i owocnego tu na ziemi. Ta 
„brama” jest dla nas otwarta i pewna, ona zastąpiła tę 
rajską – zamkniętą dla człowieka grzechu. 

 Czy to jest „brama mojego życia? Czy „brama mojego 
serca” jest otwarta dla Jezusa? Czy przekraczam tę 
„bramę” codziennie? Czy nie szukam innych przejść, 
może po ludzku łatwiejszych, ale podejrzanych  
i niepewnych? 
 

Jezus przestrzega mnie przed chodzeniem drogami, 
które nie prowadzą do Niego (w.1). On codziennie otwiera 
mi drogę zbawienia, mówi do mnie, troszczy się  
o właściwy pokarm dla mojego życia. (w. 2-4). 
 Czy wierzę i czy przyjmuję czułą opiekę Jezusa nade 
mną? Pomódl się za siebie, aby Chrystus uwalniał mnie od 
wszystkich zwątpień, zniewoleń i fałszywych relacji. Proś 

 

o dar odwagi powiedzenia stanowczego: Nie, osobom, 
które oddalają mnie od Niego. Proś o dar wolności  
i mądrości w opieraniu się złym wpływom  
i namowom.  

Złodziej dba tylko o siebie i swoje życie. (w. Dla 
złodzieja owczarnia, wspólnota, rodzina to przede 
wszystkim źródło zysku, dochodu i bogactwa. Ukraść, 
zabrać dla siebie, a to,  czego nie da się zabrać, najlepiej 
zniszczyć, aby inni też nie mogli korzystać (w. 8-10). 

 Czy nie zachowuję się jak złodziej, który myśli  
o sobie, o swoich korzyściach? Czy nie próbuje 
zawłaszczyć tego, co od zawsze należy do Jezusa? Czy 
nie okradam samego siebie, swego czasu, sił zdolności? 

Jezus przychodzi specjalnie do mnie, abym żył  
w obfitości. Osobista modlitwa, Eucharystia, 
Sakrament Pokuty stają się czasem szczególnej łaski. 
Módl się w sercu: „ Panie Jezu, naucz mnie cieszyć się 
życiem w obfitości”.  
 

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 3 – 10 maja 2020 
Niedz. 
3 V 

g. 7.30 + Zygmunt Drzewiecki, int. chrześniaczki Małgorzaty 
g. 9.00 + Monika (1 rocz. śm.), Mieczysław Laskowscy, dziadkowie Wardyńscy i Laskowscy, int. 

córki Wiesławy z rodz. 
g. 10.30 + Stanisław Sakwa, int. sąsiadów Lewandowskich 
g. 12.00 1) Za Ojczyznę 

2) + Jan (10 rocz. śm.) i Salomea (1 rocz. śm.) Grzelak, int. syna Marka z rodz. 
g. 17.00 + Henryk Przyborowski (6 rocz. śm.), int. żony i dzieci z rodz. 

+ Lucyna Mazurek, int. syna Mirosława z żoną – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Andrzej Łukasik, int. Wioletty z dziećmi – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Anna Michalak, int. rodz. Ziołów z Władysławowa – greg., ks. Józef Szymański 
+ Maria Nowaczyk, int. Andrzeja z Kiszew z rodz. – greg., ks. Janusz Bartczak 
Msza św. za Parafian – ks. Przemysław Warmiński 
Małoszyna, godz. 10.00 + Za rodziców Lewandowskich i brata Zygmunta, int. syna Józefa z rodz. 
Poniedz. 
4 V 

g. 7.00 + Janina Gajdzińska (imieninowa), int. dzieci z mężem 
g. 17.00 1) + Leon Piekarski (z ok. pogrzebu), int. siostry Czesławy z mężem 

2) O Boże błogosławieństwo dla wszystkich strażaków, ich rodzin oraz tych, którym 
służą oraz wszystkich druhów i druhny, którzy już odeszli na wieczną służbę Panu 

g. 18.00 1) + Dariusz Gąbka, int. chrześniaczki Izy 
2) + Wiesław Rychter, int. sąsiadów Spławskich 

+ Lucyna Mazurek, int. córki Małgorzaty z mężem – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Andrzej Łukasik, int. koleżanek żony z GS: Jolanty Ressel i Teresy Wróblewskiej – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Anna Michalak, int. rodz. Walkowskich z Natalii – greg., ks. Józef Szymański 
+ Maria Nowaczyk, int. Dyrekcji i kolegów oraz koleżanek z I Liceum Og.–kszt. w Turku– greg., ks. Janusz Bartczak 
Wtorek 
5 V 

g. 7.00 + Maria, Feliks i Janusz Stranc, int. syna Mirosława 
g. 17.00 + Leon Piekarski, int. Sławka z rodz. 
g. 18.00 1) + Edward Chojnacki, w I rocz. śm., int. żony Marii z dziećmi 

2) + Stanisław Szczeciński, int. syna Andrzeja z żoną i dziećmi 
+ Lucyna Mazurek, int. rodz. Antczaków – greg., ks. Tomasz Kaczmarek 
+ Andrzej Łukasik, int. znajomych Teresy i Ryszarda Grochocińskich – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Anna Michalak, int. sąsiadów Topolskich– greg., ks. Józef Szymański 
+ Maria Nowaczyk, int. Andrzejewskich i Todów – greg., ks. Janusz Bartczak 
Środa 
6 IV 

g. 7.00 + Zygmunt Nejman (imieninowa), int. córek z rodzinami 
g. 17.00 + Jerzy Zalewski, int. Moniki 
g. 18.00 1) + Józef Siwek (3 rocz. śm.), int. żony i dzieci 

2) + Bogdan Malesza, int. rodz. Gruberskich i Wojciechowskich 
+ Andrzej Łukasik, int. Marcina Świerczek– greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Anna Michalak, int. Kółka Rolniczego i Koła Gospodyń Wiejskich z Russocic – greg., ks. Józef Szymański 
+ Maria Nowaczyk, int. Michała Tadysiaka i Joli Frątczak z rodzinami – greg., ks. Janusz Bartczak 
Czwartek 
7 V 

g. 7.00 + Eryk Trzuskolas, z ok. urodzin, int. rodziców 
g. 17.00 + Leon Piekarski, int. siostrzeńca Mirosława z żoną i synami 
g. 18.00  1) + Stanisława, Józef Antkiewicz, int. syna z żoną 

2) + Lucyna Walczak, int. rodz. Ziętków, Matusiaków, Bartosików 
+ Andrzej Łukasik, int. Elżbiety i Andrzeja Wągiel– greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Anna Michalak, int. rodz. Kasprzaków z Russocic – greg., ks. Józef Szymański 
+ Maria Nowaczyk, int. Agnieszki Górnik z synem i Anny Mituta z rodz. – greg., ks. Janusz Bartczak 
Piątek    
8 V 

g. 7.00 + Stanisław Sakwa (imieninowa), int. rodz. Chojnackich 
g. 17.00 + Józef Zawilski, int. syna Andrzeja z żoną i dziećmi 

g. 18.00: 1) Nowenna: + Stanisław Dobiecki, int. żony z rodz. + Stanisław Szczeciński, int. Krzysztofa 
Połatyńskiego z rodz. + Jerzy Medycki, int. wnuczki Klaudii z Sebastianem i synem + Roman Sakwa, int. rodz. 
Trzmielewskich i Jesiołowskich + ks. Mirosław Skoczylas, int. Danuty Kacprzak z rodz. + Marianna Napierała, 
int. Zenobii i Bogusława Jarmuż + Mieczysław Skibniewski, int. Antoniego i Jolanty Kowalskich z Krystianem + 
Zdzisław Prusinowski, int. Tomasza Czarneckiego z żoną i synami + Daniela Płuciennik, int. rodz. Lochów + 
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. siostrzeńca 
Romana + Zofia Filas, int. koleżanki Łucji Kozioł + Gabriel Laskowski, int. Barbary Sobczak + 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 
2) + Stanisława Kubiak i wszyscy drodzy zmarli, int. Ewy Wasik 
+ Andrzej Łukasik, int. sąsiadów Maciaszków, Szkudlarków, Kotońskich – Bis Władysławów i Tuliszków – greg., 
ks. M. Szurgot 
+ Anna Michalak, int. rodz. Kotarskich z Polichna – greg., ks. Józef Szymański 
+ Maria Nowaczyk, int. teściów Szymaniaków – greg., ks. Janusz Bartczak 
Sobota  
9 V 

g. 7.00 + Stanisław Janasik (imieninowa), int. córki Bożeny z rodz. 
g. 16.00 Msza św. ślubna 
g. 18.00 1) +  Tomasz Sobczak, int. siostry Ewy z mężem 

2) +  Krystyna Holan, int. siostry Anny z mężem 
+ Andrzej Łukasik, int. sąsiadów Sylwii i Damiana z Majką – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Anna Michalak, int. rodz. Pasternaków z Natalii – greg., ks. Józef Szymański 
+ Maria Nowaczyk, int. koleżanek: Ani, Małgosi Koralewskiej i Agnieszki Zawilskiej – greg., ks. Janusz Bartczak 
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 

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCY 3 maja 2020 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
1. Dzisiejsza niedziela Dobrego Pasterza przeżywana jest w Kościele jako Światowy Dzień Modlitw  
o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Rozpoczynają się też Kwartalne dni modlitw o powołania do służby 
Bożej w Kościele. Doświadczamy tryumfu Baranka Paschalnego - Jezusa Chrystusa, którego śmierć daje 
nam nowe życie. Nasz Zbawiciel jest zarówno Dobrym Pasterzem, jak i Barankiem. Jest Kapłanem, który 
składa ofiarę, jak i samą Ofiarą, czyli Żertwą ofiarną. Modlimy się w tych dniach o dobre i liczne 
powołania kapłańskie i zakonne, o ludzi gotowych podjąć trudne zadania wobec współczesnego świata. 
2. Dzisiaj wspominamy kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 r. Pamiętając o tym 
doniosłym wydarzeniu z naszej historii, polecajmy Maryi – Królowej, naszą Ojczyznę w tym trudnym 
momencie historii. Jej wstawiennictwu i opiece polecamy rządzących i rządzonych, stanowiących prawo,  
i je wypełniających, polecamy prośbę o uczciwość, sprawiedliwość społeczną i rzeczywiste dobro 
wszystkich Rodaków.   
3. Przypominamy, że nabożeństwa majowe ku czci Matki Najświętszej odprawiamy codziennie o godz. 
17.30 (po Mszy św. o godz. 17.00)., zaś w niedzielę o godz. 16.30.  
4. Jutro, w kalendarzu liturgicznym obchodzimy wspomnienie św. Floriana, męczennika. Doroczne 
obchody głównego patrona Straży Pożarnej odbędą się jutro (4. 05. 2020 r.), na Mszy św. o godz. 17.00. 
Intencja naszej wspólnej modlitwy, to prośba przez wstawiennictwo św. Floriana o Boże błogosławieństwo 
dla wszystkich strażaków, ich rodzin oraz tych, którym służą. Bożemu Miłosierdziu polecimy także 
wszystkich druhów i druhny, którzy już odeszli na wieczną służbę Panu. Z racji ograniczeń ilościowych, 
zapraszamy delegacje poszczególnych jednostek z całego terenu Gminy Władysławów.   
5. W piątek, 8 maja, przypada uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona 
Polski. Obejmijmy modlitewną pamięcią ks. bpa. Stanisława Gębickiego, który w tym dniu obchodzi 
imieniny.  



6. Za tydzień po Mszy św. o godz. 12.00 zapraszamy na spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych. 
Z powodu ograniczeń sanitarnych, po uzgodnieniu z katechetami, zapraszam delegacje rodziców – tzw. 
trójek klasowych w celu ustalenia terminu i sposobu organizacji tej uroczystości. 
7. Dziękuję wszystkim ofiarodawcom – za pomoc materialną w utrzymaniu naszej parafii. Wpłynęły 
anonimowe ofiary: 500 zł z Chylina, 100 zł z Russocic oraz dodatkowa ofiara na Kościół:  400 zł (z racji 
pogrzebu Ś.P. Heleny Jabłońskiej), datki do skarbony oraz przelewy na konto parafii. Bóg zapłać! 
8. Bardzo serdecznie dziękuję mieszkańcom ul. Felicjanowskiej – za  przygotowanie świątyni oraz złożoną 
ofiarę na potrzeby Kościoła. Na najbliższą niedzielę uprzejmie proszę parafian, mieszkańców ulic: 
Jagiellońskiej, Zygmuntowskiej, Królowej Jadwigi i Bolesława Chrobrego, w sobotę, na godz. 9.00. 
9. Trwają prace porządkowe na cmentarzu parafialnym. Dziękujemy wszystkim zatroskanym o czystość  
i estetyczny wygląd tego miejsca modlitwy i zadumy. Przypominamy, że w związku z licznymi skargami 
parafian oraz częstymi naruszeniami przepisów obowiązujących, a zwłaszcza z przykładami samowoli 
budowlanej w zakresie budowy pomników i nagrobków, z dniem 27.04.2020 r. wprowadziliśmy 
zarządzenie w celu uporządkowania sprawy. Przypominamy istniejący obowiązek, przedstawienia 
szczegółowego projektu planowanego pomnika oraz ewentualnego zagospodarowania terenu wokół grobu 
na cmentarzu parafialnym. Stosowne pozwolenie należy uzyskać w kancelarii parafialnej.  
Ogłoszenie instytucji cywilnych:  
Zarząd OSP we Władysławowie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa w Kaliszu organizuje zbiórkę 
krwi w dniu 10 maja br. w Sali OSP we Władysławowie w godz. 10.00 – 14.00.  
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
 6 V – św. św. Apostołowie Filip (†81-96) i Jakub (†62), należeli do Dwunastu Apostołów. 
 8 V – św. Stanisław (około 1030-1079), biskup i męczennik, główny patron Polski. 

Nabożeństwo majowe 

Pobożność wiernych Kościoła katolickiego zna szereg liturgicznych i paraliturgicznych 
nabożeństw maryjnych, z których najczęściej praktykujemy: nabożeństwo majowe, różańcowe, 
szkaplerzne, Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy,  
I Soboty miesiąca (nabożeństwo Fatimskie), Apel Jasnogórski i inne. Tytułowe nabożeństwo majowe, ze 
śpiewem Litanii Loretańskiej i pieśni maryjnych odprawiane jest także jako nabożeństwo ludowe wokół 
przydrożnych krzyży, kapliczek i figur. W maju, bardziej niż kiedykolwiek indziej, przyozdabiamy 
kwiatami, wstążeczkami te miejsca modlitwy, ale pamiętamy też o figurach i obrazach w naszych domach, 
w których także praktykuje się ten rodzaj modlitwy maryjnej.  

 Geneza nabożeństwa majowego sięga zwyczajów rzymskich i germańskich. Pochodzi 
od greckiego słowa: litaneia i łacińskiego: litania i oznacza modlitwę błagalną, odmawianą prywatnie lub 
publicznie skierowaną bezpośrednio do Boga przez wstawiennictwo Maryi lub świętych. Składa się  
z krótkich wezwań błagalnych odmawianych na przemian przez prowadzącego i wiernych. Litania nie tylko 
„woła”  o pomoc, ale przede wszystkim uwielbia Boga, oddaje cześć Maryi, świętym, gdyż podkreśla ich 
przymioty, tytuły i zasługi. Do 1601 r. znanych było około 60-ciu litanii. Obecnie publicznie można 
odmawiać sześć: do Najdroższej Krwi Chrystusa Pana, do Najświętszego Imienia Jezus, do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, Litanię Loretańską, do Św. Józefa i do Wszystkich Świętych. Od wieków średnich 
nabożeństwo łączyło się z kultem krzyży przydrożnych, z procesjami oraz modlitwami o pogodę i dobre 
urodzaje. 

 Nazwa pochodzi od włoskiego Sanktuarium Maryjnego w Loreto z końca XII w.,  
a litania odmawiana jest publicznie od 1531 r. (Na cmentarzu w Loreto spoczywa 1080 polskich żołnierzy 
poległych w czasie II Wojny. Polscy żołnierze zdobyli miasto w 1944 r. i uratowali podczas pożaru 
zabytkową Bazylikę). Pierwsze zatwierdzenie litanii miało miejsce przez papieża Sykstusa V w 1587 r.,  
a od 1631 Kongregacja Obrzędów zabroniła dokonywania w niej jakichkolwiek zmian bez jej zgody. 
Najmłodszym wezwaniem litanii jest tytuł: Królowo Rodzin, dodany w 1995 r. przez Św. Jana Pawła II. 
 W tym roku podczas czytanek majowych, przygotowując się do odłożonej w czasie beatyfikacji 
kardynała Stefana Wyszyńskiego, chcemy poznawać jego duchowość maryjną. Soli Deo (zawołanie 
Prymasa) – Samemu Bogu chciał służyć, dla samego Boga żyć, od samego Boga czerpać siłę, nadzieje, 
miłość i miłosierdzie. Później dodał do tego zawołania: Per Mariam – przez Maryję, co jest najlepszą 
podpowiedzią dla nas. 


