
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 050 
14.06.2020 
XI Niedziela w ciągu roku 

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 9, 36 -10, 8. 
„A widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli 

znękani i porzuceni” (w.36). Stanę pośród 
zgromadzonych. Z chwilą chrztu jestem w owczarni 
Pana. Zatrzymam na sobie wzrok i spojrzenie 
Jezusa. Dobry Pasterz bierze mnie w opiekę. 
 Czy w spojrzeniu Jezusa – Pasterza dostrzegam 
Jego zatroskanie i miłość? Czy powierzam Panu 
moje lęki, moje grzechy i codzienne biedy? 

Ile jest we mnie posłusznej owcy, która napełnia 
radością serce Dobrego Pasterza? A może chcę być 
ciągle „czarną owcą”, która jedynie przysparza Mu 
kłopotów i cierpień?  

Jezus zachęca mnie, abym prosił o pasterzy, 
którzy w Jego imię będą troszczyli się o znękanych  
i porzuconych (ww.37-38).Żniwo wciąż jest wielkie, 
Boże łany obrodziły. Boski Gospodarz martwi się, 
aby nic się nie zmarnowało z Jego zasiewu, stąd 
potrzebuje wciąż nowych serc i rąk. 
 Czy wierzę, że to Bóg daje pasterzy według 
  

Serca Jezusa? Czy odczytuję ich obecność w moim 
życiu jako dar Boży? 
 Czy proszę o nowych i gorliwych pasterzy? Czy 
modlę się za nich, o ich wytrwałość i wierność? 
 W jaki sposób okazuję wdzięczność Bogu za 
ludzi, którzy się troszczą o żniwo świata? 
Stanę blisko Jezusa i posyłanych Apostołów (ww. 
10, 1-4). Zwrócę uwagę na słowa, które 
wypowiada Jezus. Są one w takim samym stopniu 
skierowane do apostołów, jak i do mnie. 
 Pomyślę o osobach, z którymi przebywam na 
co dzień. Wymienię je po imieniu. Czy wierzę, że 
Jezus posyła mnie do nich, abym był świadkiem 
Jego dobroci, troskliwości i miłości? 

Zawierzę Panu wszystkich pasterzy, których 
kiedykolwiek postawił na mojej drodze życia. 
Pomodlę się także za siebie, abym dobrze 
realizował charyzmat pasterzowania wobec 
najbliższych.  
 

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 14 – 21 czerwca 2020 

Niedz. 
14 VI 

g. 7.30 + Andrzej Mżywa, int. mamy 
g. 9.00 + Wanda, Grzegorz Koral, int. córki Barbary z mężem i rodz. 
g. 10.30 + Zuzanna i Zygmunt Kusz, Stanisława i Stanisław Wojtyra, int. dzieci z rodz. 
g. 12.00 O Boże błog. dla ks. Zbigniewa z ok. 23. rocznicy święceń kapłańskich 
g. 17.00 + Włodzimierz Joński (2. rocz. śm.), int. żony z dziećmi 

+ Edyta Jaworek, int. Izy i Krzysztofa z synami – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Lucyna Zając, int. Agnieszki i Michała Ziętków z dziećmi – poza parafią, ks. Jan Klimek 
+ Ewelina Wróblewska, int. Rady Rodziców i Szkoły Podst. w Natalii – greg. ks. Artur Niemira 
Msza św. za Parafian – ks. Przemysław Warmiński 
Małoszyna, godz. 10.00 + Stanisław Ciesielski (30 rocz. śm.), int. dzieci z rodzinami 
Poniedz. 
15 VI 

g. 7.00 + Michał Kotoński (14. rocz. śm.), int. rodziców i braci 
g. 17.00 W intencji dzieci przystępujących do I Komunii św. (I grupa) 
g. 18.30 1) + Jerzy Kaczorowski (2. rocz. śm.), int. żony i córki z rodz. 

2) + Jerzy Medycki (w I rocz. śm.), int. żony 
+ Edyta Jaworek, int. Urszuli Kaniewskiej – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Lucyna Zając, int. Janiny i Jego Białeckich – poza parafią, ks. Jan Klimek 
+ Ewelina Wróblewska, int. koleżanki i kolegów z wychowawczynią i rodzicami– greg. ks. A. Niemira 
Wtorek 
16 VI 

g. 7.00 + Marianna, Hieronim Jońscy (12. rocz. śm.), int. córki z rodz. 
g. 17.00 W intencji dzieci przystępujących do I Komunii św. (II grupa) 
g. 18.30 1) + Henryk Popielarz, int. żony i syna z rodz. 

2) + Krystyna Holan, int. wnuka Pawła z Anetą 
+ Edyta Jaworek, int.  Gosi, Karola i Oliwii – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Lucyna Zając,  int. Haliny Bąbka i Andrzeja Kozłowskiego z rodz.  – poza parafią, ks. Jan Klimek 
+ Ewelina Wróblewska, int. Grona Pedagogicznego i pracowników Szkoły Podst. w Natalii – greg. ks. 
Artur Niemira 
Środa 
17 VI 

g. 7.00 + Lucjan Poszwa (1. rocz. śm.), int. żony 
g. 17.00 W intencji dzieci przystępujących do I Komunii św. (III grupa) 
g. 18.30 1) + Krzysztof Krych (8. rocz. śm.), int. żony i dzieci z rodzinami 

2) + Łucja (14 rocz. śm.), Ambroży (30. rocz. śm.) Zasada, int. syna Dariusza z 
rodz. 

+ Edyta Jaworek, int. Justyny i Michała z córkami– greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Lucyna Zając, int. Jadwigi Drzewieckiej z rodz.– poza parafią, ks. Jan Klimek 
+ Ewelina Wróblewska, int. rodz. Miterów z Daniszewa– greg. ks. Artur Niemira 
Czwartek 
18 VI 

g. 7.00 + Henryk, Kazimiera i Józef Gradeccy, int. żony i synowej 
g. 17.00 W intencji dzieci przystępujących do I Komunii św. (IV grupa) 
g. 18.30  + Elżbieta Czupryńska, int. kuzynki Marii Jesiołowskiej z Poznania 

+ Czesław Augustyniak, int. sąsiadów Łączkowskich z córkami 
+ Edyta Jaworek, int. wuja Stanisława Krzyżostaniak – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Lucyna Zając, int. Pawła Ziętka z żoną i dziećmi – poza parafią, ks. J. Klimek 
+ Ewelina Wróblewska, int. kuzynki Lidii Trafnej – greg. ks. Artur Niemira 
Piątek 
19 VI 

g. 9.00 + Zygmunt Jankowiak (7. rocz. śm.), int. żony z rodz. 
g. 11.00 + Zofia Angulska (27. rocz. śm.), int. córki Barbary z rodz. 
g. 17.00 W intencji dzieci przystępujących do I Komunii św. (V grupa)   

g. 18.30: 1) Nowenna: + Marianna Ressel (1. rocz. śm.), int. męża i córki z rodz. + Jan, Janina, 
Czesław Janiakowie, int. żony i córki z rodzinami + Tomasz Rembas, int. Iwony Rusin z rodz. + 
Kazimiera Kriger, int. chrześniaczki Ali z rodz. + Henryka Maścińska, int. Jarka z rodz. + Zofia 
Filas, int. siostry Krystyny z mężem + Józef Tomaszczyk, int. Iwony Glapińskiej z rodz. + Cecylia 
Ćwiek, int. chrześniaczki Hani z mężem + Zdzisław Prusiński, int. rodz. Frankowskich z dziećmi + 
Krystyna Siwińska, int. Barbary i Adama Płucienników z rodz. + Elżbieta Czupryńska, int. Agaty i 
Marcina Graczyków z dziećmi + Krystyna Sobczak, int. teściów Malec + Marek Połatyński, int. 
Krzysztofa Kaczmarka + Anna Raźna, int. rodz. Małolepszych ze Skarbek + Marianna Klimas, int. 
Leokadii Brzychca z rodz. + Tadeusz Maciaszek, int. kuzynki Krystyny Krych z mężem+ Tadeusz 



Maciaszek, int. kuzynów Jana, Józefa i Stanisława + Marianna Klimas, int. kuzynki Ireny Kałużnej + 
Józef Ślusarek (3 rocz. śm.), int. córek + Janina Marciniak, int. Zofii Biernat i rodz. Szewczyków + 
Wanda Sobczak, int. Moniki Szewczyk z rodz. + Danuta Szewczyk, int. Elżbiety i Józefa Pietrzak, 
Krzysztofa Pietrzaka z rodz., Karoliny Soszyńskiej z rodz., i Ireny Szczecińskiej 
+ Edyta Jaworek, int. chrześniaczki Ani z mężem, Agatką i Franiem – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Lucyna Zając, int. Krystyny i Marka Zawadzkich – poza parafią, ks. Jan Klimek 
+ Ewelina Wróblewska, int. cioci Heleny Przybył – greg. ks. Artur Niemira 
Sobota  
20 VI 

g. 7.00 + Wanda Maciejewska, int. siostrzeńca Przemka z żoną i synami 
g. 17.00 + Krzysztof  Andrzejewski, int. Aldony i Piotra z synami 
g. 18.00 1) + Tomasz Woźniak, int. córek (z ok. Dnia Ojca) 

2) + Stanisława Dominikowska, int. Radka i Tomka Płucienników 
+ Edyta Jaworek, int. siostry Krystyny z mężem – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Ewelina Wróblewska, int. Agnieszki i Mariusza Grynda  – greg. ks. Artur Niemira 
Niedz. 
21 VI 

g. 7.30 + Jan i Luba Sosińscy oraz Dariusz Rychter, int. córki z mężem i wnuka 
Mariusza z rodz. 

g. 9.00 + Janina, Stanisław, Eugeniusz, Wiesława Poszwa, int. Heleny Płóciennik z rodz. 
g. 10.30 + Jan, Henryk Kałużny (21 rocz. śm.), Czesława Przyborowska (9 rocz. śm.), int. 

córki i żony 
g. 12.00 1) + Jan Ressel, Bronisława, Władysław Majda, int. Zofii 

2) O Boże błog. i potrzebne łaski dla mieszkańców ul. Mieszka 
g. 17.00 + Mieczysław Zioła (z ok. Dnia Ojca), int. dzieci z rodzinami 

+ Edyta Jaworek, int. siostry Teresy z mężem – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Ewelina Wróblewska, int. Karoliny i Daniela z synami – greg. ks. Artur Niemira 
Msza św. za Parafian – ks. Przemysław Warmiński 
Małoszyna, godz. 10.00 + Kazimiera, Jan, Stanisław Gazdowicz; + Anna, Kacper Poszwa, int. rodz. 

 

JEDENASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 14 czerwca 2020 r.  
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Przeżywamy czerwiec, miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Zapytajmy: na ilu 
nabożeństwach czerwcowych byłem (byłam), ile razy pobożnie odmówiłem Litanię do Serca Pana Jezusa 
czy Koronkę do miłosierdzia Bożego? Dobrze korzystajmy z daru czasu, zawsze chodzi o temperaturę 
naszego serca. 
 
2. Trwa oktawa Uroczystości Bożego Ciała. Niech umocnieniu naszej wiary w rzeczywistą obecność Pana 
Jezusa Chrystusa w Najświętszej Eucharystii, posłuży udział w wieczornych Mszach Świętych połączonych 
z procesją eucharystyczną wokół świątyni. W czwartek, na zakończenie procesji błogosławieństwo 
wianków splecionych z pierwszych kwiatów i ziół tego roku. Serdecznie zapraszamy. 
 
3.W tym tygodniu dzieci klas trzecich będą przeżywały Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej. Od jutra 
tj. od 15 czerwca, codziennie do piątku włącznie 14 osobowe grupy dzieci wraz z rodzicami, chrzestnymi  
i rodziną będą uczestniczyły we Mszy Św. o godz. 17.00, podczas której przyjmą  I Komunię Św. 
Spowiedź i ostatnia próba dla poszczególnych grup dzieci, codziennie po wieczornej Mszy Św. (o 18.30). 
Grupa poniedziałkowa proszona jest dzisiaj (14.06.) po Mszy Św. o godz. 17.00. Wszystkich parafian 
zapraszam do modlitwy w intencji dzieci oraz ich rodziców oraz proszę, aby godzinę 17.00 przeznaczyć do 
piątku tylko dla uczestników tej uroczystości.  
 
4.W tym tygodniu, z racji I Komunii Św. o godz. 17.00, Msza Św. wieczorna rozpocznie się o godz. 18.30, 
po niej procesja Eucharystyczna i nabożeństwo czerwcowe.  
 
5. W piątek, 19 czerwca, w kalendarzu liturgicznym przypada Uroczystość Najświętszego Serca Pana 
Jezusa. Jest to też Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. Msze Św. o godz. 9.00, 11.00, 17.00 
( I Kom. Św.) i 18.30.  



 
6. W sobotę, 20 czerwca, zachęcam do udziału w liturgii ku czci Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi 
Panny. Jest to z pewnością ważny dzień dla wspólnot różańcowych naszej parafii.  
 
7. W sobotę 20 czerwca, indywidualne spotkanie z duszpasterzami parafii tzw. rozmowa kwalifikacyjna dla 
tegorocznych kandydatów do Bierzmowania.  
 
8. Dziękujemy bardzo mieszkańcom Tarnowskiego Młyna, od strony Wyszyny do p. Jarosława Maleszy – 
za  przygotowanie świątyni oraz złożoną ofiarę na potrzeby Kościoła. Na najbliższą niedzielę uprzejmie 
proszę parafian, mieszkańców Tarnowskiego Młyna, pozostała część –  w sobotę, na godz. 9.00. 

9. Zmarli: Stanisław Bukowski, Mariusz Darul. Wieczny odpoczynek… 
 
W tym tygodniu patronuje nam: 
 17 VI – św. Albert Chmielowski (1845-1916), wybitny artysta, jałmużnik, założyciel rodzin 

zakonnych, heroicznie kochający biednych, bezdomnych i uzależnionych. Polski święty Franciszek 
naszych czasów, który uczył, że trzeba być „dobrym jak chleb”; 

 23 VI – Dzień Ojca 
 

Kapłan – znak obecności Jezusa 

Dzisiaj – 14 czerwca,  w święto patronalne miasta Włocławka i w dniu drugiego odpustu katedry – bł. 
Michała Kozala, biskupa i męczennika, sześciu diakonów Wyższego Seminarium Duchownego we 
Włocławku otrzyma z rąk ks. Biskupa Wiesława Meringa święcenia kapłańskie. Są to prawdziwe żniwa 
kościoła diecezjalnego. Ziarno powołania wrzucone przed laty w glebę młodego człowieka, po etapie 
rozeznawania i formacji seminaryjnej osiąga plon – w postaci Sakramentu kapłaństwa. Pięknie to duchowe 
żniwo – tłumaczy etymologia słowa seminarium: od łac. semen – ziarno, semino – zasiewam. Pochylmy się 
zatem nad Sakramentem Święceń i osobami, którzy je przyjmują.  

Rozróżniamy trzy stopnie sakramentu święceń.  

1. Pierwszy stopień to święcenia diakonatu. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi o diakonach – 
jako o sługach. Charakter posługi diakonów jest dwojaki: służba wokół ołtarza i pomoc udzielna  
ubogim i potrzebującym. 

2. Drugi stopień sakramentu święceń – to  święcenia prezbiteratu. Tutaj dopiero stosujemy termin – 
święcenia kapłańskie. Tradycyjna teologia nazywa kapłana – „zastępcą Chrystusa”. Kapłan ma 
władzę w imieniu Jezusa: odpuszczać grzechy, chrzcić, namaszczać chorych, a nade wszystko 
dokonywać przeistoczenia chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Kapłan nie tyle zastępuje Jezusa, 
co staje się znakiem Jego Obecności. Zastępca wykonuje funkcje osoby zastępowanej, pod jego 
nieobecność, a w Kościele nie ma, nigdy nie było i nie będzie takiego momentu, w którym Jezus 
Chrystus byłby nieobecny. Kapłan całym swoim życiem (nie tylko czynnościami liturgicznymi) 
zapewnia, że Pan Jest Blisko. Mówią o tym dwa słowa łacińskie: sacerdos – oznacza tego, który 
uświęca i składa ofiarę (Eucharystia, Sakramenty, modlitwa, głoszone Słowo Boże) ipontifex– 
oznacza tego, kto buduje mosty. Kapłan ma zbierać lud Boży wokół Chrystusa, siać miłość – misję 
jednania, nie tylko z Bogiem, także pomiędzy ludźmi. 

3. Trzeci stopień święceń – to świecenia episkopatu (biskupie). Świecony kapłan otrzymuje tzw. 
wylanie Ducha Św., którego Apostołowie otrzymali od Jezusa, by w różnych miejscach ustanawiali 
Kościół. Świecenia Biskupie są misją, która służy do rządzenia w Kościele – począwszy od Papieża, 
kolegium biskupów, metropolitów i biskupów diecezjalnych. Wypełniają tę misję przez kierowanie 
powierzonymi wspólnotami w Duchu Chrystusa i jak kapłani uświęcają i jednoczą (sacerdos  
i pontifex) Kościół. To oni udzielają święceń we wszystkich trzech stopniach. 


