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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
Poradnia Życia Rodzinnego
mgr Wanda Antczak, tel. 535101511
Przewodniczący Rady Parafialnej
mgr Krzysztof Zając, tel. 601818235
Modlitwa Ewangelią dnia: Mt 10, 26-33
Jezus uczy mnie dzisiaj ważnej zasady w rozeznawaniu
duchowym. Osoba, która kieruje się duchem Jezusa, nie
ma nic do ukrycia (ww. 26-27). Pragnie żyć w prawdzie
wobec Boga, który wie wszystko. Osoba, która ulega
działaniu złego ducha, lęka się i ukrywa, aby jej uczynki
i nastawienie nie ujrzały światła dziennego.
 Czy nie unikam konfrontacji ze Słowem Bożym? Czy
jest we mnie szczerość i prostolinijność? Czy staram się
kochać Boga, czy tylko udaję, że Go kocham? Gdzie
częściej potwierdzam swoją wartość: w oczach Boga czy
w lustrze?
Jezus trzykrotnie powtarza: „Nie bójcie się…”(ww. 26.
28. 31.) Miłość usuwa lęk, jak napisał św. Jan Apostoł.
Prawdziwa miłość, a nie jej atrapy.
 Co wywołuje mój lęk i czego najbardziej się boję?
Przypomnę sobie sytuacje z mojego życia, w których
bardzo ulegałem swoim lękom i niepokojom.
Powiem Jezusowi o tym, co zabiera mi pokój serca
i radość życia. Będę prosił Pana, aby jedynie On panował
w moich myślach, planach i w działaniu.
Zauważ, to Jezus bardzo się stara, aby przekonać mnie,
że jestem bezpieczny w ramionach i „w wiedzy” Ojca.

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
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
Służba kościelna
Organista: mgr szt. Karol Łukaszewski,
tel. 601817938
Zakrystianin i administracja cmentarza:
Arkadiusz Chociaj, tel. 794904997
Nawet włosy na głowie są przez Niego policzone (ww.
29-30). Muszę być dla Niego – wyjątkowo ważnym.
 Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Nim swoje
serce, aby mówić – „sercem”. Pozwól Bogu zstąpić do
serca i mów do Niego w sercu. Wsłuchaj się
w poruszenia własnego serca.
 Wyobraź sobie scenę, w której ojciec czule prowadzi
swoje dziecko za rękę i chroni je przed każdym
niebezpieczeństwem.
„Bójcie się Tego, który duszę i ciało może zatracić w
piekle” (w. 28). Lęk przed działaniem szatana jest słuszną
reakcją człowieka wiary. Chodzenie w grzechu
i przyzwyczajanie się do takiej śmiercionośnej choroby –
jest już zabójstwem swojego ducha.
 Czy szukam zawsze ratunku w Sakramencie Pokuty?
Czy świadomie nie zwlekam, nie odkładam spowiedzi na
później. Czy nie nadużywam Bożego Miłosierdzia
planując kolejne występki?
 Podziękuj Panu Bogu, że zsyła nieustannie Anioła
światłości, który wyrywa mnie z ciemności kłamstwa.
Poproś Św. Michała Archanioła, aby stawał przy tobie
i wyczulał twoje serce na Boże łaski oraz święte
natchnienia.

Intencje mszalne 21 – 28 czerwca 2020
+ Jan i Luba Sosińscy oraz Dariusz Rychter, int. córki z mężem i wnuka Mariusza z rodz.
+ Janina, Stanisław, Eugeniusz, Wiesława Poszwa, int. Heleny Płóciennik z rodz.
1) + Jan, Henryk Kałużny (21 rocz. śm.), Czesława Przyborowska (9 rocz. śm.), int. córki i
żony
2) + Lucyna Zając, int. chrześniaczki Elżbiety Grabiasz z mężem i dziećmi
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
+ Lilla Marzal, int. Piotra Krawczyka – greg., ks. Piotr Ochotny
+ Mariusz Darul, int. sąsiadów Szewczyków – greg., ks. Tomasz Kaczmarek
Msza św. za Parafian – ks. Przemysław Warmiński
Małoszyna, godz. 10.00
+ Kazimiera, Jan, Stanisław Gazdowicz; + Anna, Kacper Poszwa, int. rodz.
Poniedz.
g. 7.00
+ Paweł Zawada (imieninowo – urodzinowa), int. rodziców i braci z rodzinami
22 VI
g. 17.00
+ Maria Klimas, int. Michała i Agnieszki Klimas z rodz.
g. 18.00
1) + Wanda, Jan Maciaszek i Jan, Melania Majda, int. syna Jana i córek z rodz.
2) + Czesław Augustyniak, int. koleżanek i kolegów z Kółka Rolniczego i Koła
Gospodyń Wiejskich w Russocicach
+ Edyta Jaworek, int. męża z dziećmi – greg., ks. Mateusz Szurgot
+ Ewelina Wróblewska, int. rodz. Marciniaków i Szewczyków– greg. ks. A. Niemira
+ Lilla Marzal, int. Henryka i Danuty z rodz. – greg., ks. Piotr Ochotny
+ Mariusz Darul, int. rodz. Michałowskich – greg., ks. Tomasz Kaczmarek
Wtorek
g. 7.00
+ Wojciech Czekała, Czesław Krzyżostaniak, int. dzieci
23 VI
g. 17.00
+ Marianna Klimas, int. sąsiadów Gapsa i Kałużnych
g. 18.00
1) + Krzysztof Nowinowski, int. Edyty i Roberta Gostyńskich z synami
2) + Jan Mazurek, int. siostry Danieli Filipowicz
+ Ewelina Wróblewska, int. cioci Wandy Marciniak – greg. ks. Artur Niemira
+ Lilla Marzal, int. ks. Proboszcza i księży Wikariuszy– greg., ks. Piotr Ochotny
+ Mariusz Darul, int. rodz. Zajączkowskich – greg., ks. Tomasz Kaczmarek
Środa
g. 7.00
+ Jan Popielarz (imieninowa), Marianna Popielarz, int. dzieci
24 VI
g. 11.00
W int. bierzmowanych
g. 17.00
+ Krzysztof Andrzejewski, int. chrześniaka Ariela
g. 18.00
1) + Kazimiera i Józef Borowscy (Dzień Ojca), int. dzieci z rodzinami
2) + Zenon Wegner, int. sąsiadów Deruckich i Krolli
3) + Adam Szymaniak, w rocz. śm., int. rodz. Szkudlarków
+ Ewelina Wróblewska, int. wuja Piotrka i cioci Teresy– greg. ks. Artur Niemira
+ Lilla Marzal, int. Duszpasterzy – greg., ks. Piotr Ochotny
+ Mariusz Darul, int. babci Krysi – greg., ks. Tomasz Kaczmarek
Czwartek
g. 7.00
+ Stanisław, Tadeusz – z ok. Dnia Ojca, int. córki Bożeny i syna Zdzisława
25 VI
g. 17.00
+ Krzysztof Andrzejewski, int. siostry Doroty z mężem
g. 18.00
1) + Marianna, Jan, Zofia, Teresa, Zygmunt Kujawa, int. Barbary z rodz.
2) + Józefa i Władysław Skoczylas, int. córki z rodz.
+ Ewelina Wróblewska, int. kuzynki Patrycji z rodz. – greg. ks. Artur Niemira
+ Lilla Marzal, int. Duszpasterzy – greg., ks. Piotr Ochotny
+ Mariusz Darul, int. Bożeny i Wiesława Siera – greg., ks. Tomasz Kaczmarek
Piątek
g. 7.00
+ Jan Jabłoński (imieninowa), int. córki Barbary i syna Grzegorza z rodzinami
26 VI
g. 17.00
+ Marianna Klimas, int. koleżanki Józefy Nejman z rodz.
g. 18.00: 1) Nowenna: + Janina, Piotr Wojtkowiakowie (imieninowa) + Jadwiga Gradecka + Kazimiera,
Tadeusz Struś + Bolesław Dewo + Marianna Napierała (1. rocz. śm.), int. syna Bolesława z rodz. + Tomasz
Rembas, int. chrześniaczki Andżeliki z mężem i córką + Kazimiera Krigier, int. Magdaleny i Stanisława
Nowakowskich z dziećmi + Henryka Maścińska, int. Jarka z rodz. + Józef Tomaszczyk, int. sąsiadki Łucji
Zielińskiej z rodz. + Cecylia Ćwiek, int. chrześniaczki Hani z mężem + Zdzisław Prusiński, int. rodz. Frankowskich
Niedz.
21 VI

g. 7.30
g. 9.00
g. 10.30

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 + Anna Raźna, int. rodz. Woźniaków z
Turku + Zenon Brzychca (imieninowa), int. żony i dzieci + Tadeusz Maciaszek, int. kuzynów Jana, Józefa i
Stanisława + Józef Zawilski, int. dzieci + Marianna Klimas, int. kuzynki Ireny Kałużnej + Janina Marciniak, int.
Zofii Biernat i rodz. Szewczyków + Danuta Szewczyk, int. Elżbiety i Józefa Pietrzak, Krzysztofa Pietrzaka z rodz.,
Karoliny Soszyńskiej z rodz. i Ireny Szczecińskiej + Marianna Feliniak (28 rocz. śm.), int. syna z rodz. + Andrzej
Bujak, int. żony i córki z rodz. + Stanisław Bukowski, int. syna Bogdana z Marylą + Jan Sobiś, int. Beaty i
Jarosława Fąfarów + Władysław i Helena Ciesielscy, Jan i Zofia Sobczak, Antoni Broszęcki, int. rodziny +
Bogdan Pomianowicz (z racji pogrzebu), int. Zygmunta Poszwy z rodz.
O zdrowie i potrzebne łaski dla Mieczysława
2) + Genowefa, Edmund, Józef Ignaczak, Zofia, Jacek Lucjan Jakubowscy, int. siostry Agnieszki
+ Ewelina Wróblewska, int. kuzyna Tomasza z żoną i dziećmi – greg. ks. Artur Niemira
+ Lilla Marzal, int. Eweliny Kulka z mężem i dziećmi – greg., ks. Piotr Ochotny
+ Mariusz Darul, int. kolegów z działu produkcji pianki Sun Garden – greg., ks. Tomasz Kaczmarek
Sobota
g. 7.00
+ Rodzice: Władysława i Michał Doradowie, brat Wacław, int. córki i siostry
27 VI
g. 17.00
+ Marianna Klimas, int. rodz. Piekarskich ze Skarbek
g. 18.00
1) + Jan Darul (imieninowa), int. dzieci
2) + Stanisława Dominikowska, int. Piotra i Grzegorza Milewskich
+ Ewelina Wróblewska, int. brata Krzysztofa z żoną i córkami – greg. ks. Artur Niemira
+ Lilla Marzal, int. ks. rodz. Borowiaków – greg., ks. Piotr Ochotny
+ Mariusz Darul, int. sąsiadów Mielczarków – greg., ks. Tomasz Kaczmarek
Niedz.
g. 7.30
+ Regina Kaniewska (10 rocz. śm.), Leonard Kaniewski, Jadwiga Walczyk, Wanda
28 VI
Herbuś
g. 9.00
+ Marian, Jarosław, Stanisława, Stanisław Kubaccy, Apolonia i Ignacy Kordylewscy, int.
córki, siostry, wnuczki Wiesławy z rodz.
g. 10.30
+ Czesław Walczak (7 rocz. śm.), int. żony
g. 12.00
1) + Wiesław Wysocki (3 rocz. śm.), int. żony i dzieci z rodzinami
2) + Ryszard Sikorski, int. kuzynek Teresy i Urszuli z rodzinami
g. 17.00
+ Jan (imieninowa) i Józef Połatyńscy, int. dzieci z rodzinami
+ Ewelina Wróblewska, int. siostry Izy z mężem i córką – greg. ks. Artur Niemira
+ Lilla Marzal, int. ks. koleżanki Ani Poturały z rodz. – greg., ks. Piotr Ochotny
+ Mariusz Darul, int. Pawła Peter z Międzylesia– greg., ks. Tomasz Kaczmarek
Msza św. za Parafian – ks. Przemysław Warmiński
Małoszyna, godz. 10.00
+ Jan Spławski (1 rocz. śm.), int. rodziny
XII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU – 21 czerwca 2020 r. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W czerwcu, nasze ufne modlitwy zanosimy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Uczestnicząc w nabożeństwach
czerwcowych, wynagradzamy Bożemu Sercu za grzechy i braki w wierze - nasze oraz bliźnich. Nabożeństwo w dni
powszednie o godz. 17.30, w niedzielę o 16.30. Dziękujemy za Boże miłosierdzie, pamiętając, że Serce Zbawiciela jako
jedyne, może rozgrzać serca ludzi w miłości do Boga i bliźnich.
2. We wtorek, 23 czerwca, obchodzimy Dzień Ojca. Naszymi modlitwami obejmiemy wszystkich ojców:
biologicznych, chrzestnych i ojców duchowych ze wspólnoty parafialnej, aby godnie i z miłością wypełniali swoje
obowiązki.
3. W środę, 24 czerwca, przypada uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela. Msze Święte o godz. 7.00; 11.00
(Bierzmowanie); 17.00 i 18.00.
W tym uroczystym dniu młodzież naszej parafii (65 osób) otrzyma Sakrament Ducha świętego – Sakrament
Bierzmowania. Uroczystości rozpoczynają się o godzinie 11.00, a przewodniczyć im będzie J.E. ks. biskup Stanisław
Gębicki. Z racji ograniczeń sanitarnych w kościele będzie mogła uczestniczyć jedynie młodzież bierzmowana.
Świadkami bierzmowania dla wszystkich bierzmowanych będą wybrani rodzice: państwo Anna i Karol Szczecińscy.
Rodziców, chrzestnych i krewnych prosimy o pozostanie wyjątkowo na zewnątrz kościoła. Obowiązkowe spotkania
z kandydatami do Bierzmowania w poniedziałek i we wtorek po wieczornej Mszy św. We wtorek, kandydaci przystąpią
do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Całą parafię wzywam do modlitwy za tych młodych ludzi oraz ich rodziców.
4. W przyszłą niedzielę, jak zapowiadaliśmy pożegnamy naszych duszpasterzy: ks. prob. Świerada Sławomira
i ks. wikariusza Adama. Z dniem 1. 07. 2020 r. decyzją ks. Biskupa Diecezjalnego nasi kapłani zostali skierowani do

następujących zadań: ks. Świerad – został proboszczem parafii Najświętszego Zbawiciela we Włocławku, a ks. Adam –
proboszczem parafii Św. Doroty w Grochowach. Otoczmy serdeczną modlitwą księży w tym wymagającym czasie.
5. Taca w ostatnią niedzielę miesiąca tj. 28.06.2020 r. ma charakter inwestycyjny. Rozliczamy z wykonawcami prace
gospodarcze podjęte w ostatnim czasie w naszej parafii. Bardzo serdecznie dziękuję p. Grzegorzowi Borowskiemu za
pięknie i sprawnie naprawione ogrodzenie cmentarza parafialnego oraz dodatkowy bonus finansowy udzielony parafii.
Dziękuję za wszystkie ofiary składane na tace, do skarbony i wpłaty na konto parafialne.
6. Dziękujemy dzieciom pierwszokomunijnym oraz ich rodzicom za pięknie przeżywaną uroczystość przyjęcia Pana
Jezusa do naszych serc - w minionym tygodniu. Dziękujemy za dar ołtarza – ofiarowanie chorągwi procesyjnej Matki
Bożej Królowej Polski. Serdeczne „Bóg zapłać” paniom katechetkom: p. Marzannie, Małgorzacie i Wandzie oraz ks.
Adamowi za duchowe przygotowanie dzieci do tego wydarzenia.
Osobno dziękuję członkom asysty procesyjnej: mężczyznom i niewiastom, oraz dzieciom, dziewczynkom sypiącym
kwiaty oraz LSO.
7. Miło nam poinformować, że nasza parafia wzięła udział w ogólnoświatowej inicjatywie Bukiet urodzinowy dla Jana
Pawła II tzn. 100 mszy św. na 100 urodziny. 18 maja 2020 r. w tej wspólnej dziękczynnej ofierze uczestniczyli księża
i wierni z 26 krajów całego świata w blisko 200 mszach świętych. Znalazły się tam małe kościoły w egzotycznych
afrykańskich krajach, ogromne katedry, znane sanktuaria, jak i kościoły parafialne w mało znanych
miejscowościach. Również nasza parafia znalazła się w tym doborowym towarzystwie, i to na 64
pozycji. Wyprzedziliśmy w zestawieniu nawet Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej i to o prawie 100 pozycji.
8. Dziękujemy bardzo mieszkańcom Tarnowskiego Młyna – za przygotowanie świątyni oraz złożoną ofiarę na potrzeby
Kościoła. Na najbliższą niedzielę uprzejmie proszę parafian, mieszkańców Głogowej – w sobotę, na godz. 9.00.
Krzyż w Mariantowie
Dnia 14 czerwca 2020 r. w miejscowości Mariantów odbyła się uroczystość poświęcenia krzyża
przydrożnego. Krzyża niezwykłego – wykonanego wspólnymi siłami przez mieszkańców wsi Mariantów i Emerytka,
stylistyką nawiązujący do tradycyjnych obiektów sakralnych naszego regionu. Ceremonię poprowadził ksiądz Sławomir
Świerad Pettke, proboszcz parafii pw. Św. Michała Archanioła w Russocicach oraz ksiądz prałat Andrzej Michałowski –
mieszkaniec Mariantowa.
Krzyże przydrożne, znacznie wyższe od dachów domów górowały w krajobrazie dawnej wsi. Wznoszenie ich
miało przynieść pomyślność fundatorom, miały czuwać w miejscach tragicznej śmierci i walk, miały chronić przed
złymi mocami, strzec lasów, potoków i domostw. Sytuowano je przy rozdrożach i przy każdej drodze prowadzącej do
miejscowości. Wznoszenie zgodnych z historią i tradycją obiektów sakralnych nie tylko kontynuuje zwyczaje naszych
przodków, ale również sprzyja zachowaniu dziedzictwa kulturowego i religijnego.
Nowo powstały krzyż w miejscowości Mariantów wzniesiono w miejscu dawnego, zniszczonego upływem czasu.
Lokalizacja dawnego krzyża nie była i nie jest przypadkowa – jest usytuowany na wzgórzu, na rozstaju dróg, przy
głównej drodze prowadzącej z Władysławowa do Turku. Jest miejscem często pokonywanym przez nas w drodze
pracy, do szkoły, do naszych domów. Stary, zdemontowany krzyż został przewieziony i wmurowany w fundamenty
nowo budowanej świątyni parafialnej w Bełchatowie.
Odnowiony i pobłogosławiony krzyż ma na nowo uczynić to miejsce, „miejscem świętym”, jakby na nowo
konsekrowanym. Ks. proboszcz kierując swoje słowa do licznie zgromadzonych mieszkańców powiedział: „Niech ten
krzyż będzie symbolem naszej wiary wyznawanej w sposób świadomy. Niech będzie znakiem przywiązania do Jezusa.
To najdroższa relikwia naszego Zbawiciela. Od tego Krzyża zaczął się nowy czas w dziejach ludzkości – czas łaski
i czas zbawienia”.
Wraz z krzyżem została pobłogosławiona piękna figura Matki Bożej Niepokalanie Poczętej, aby chroniła
i wspierała nas w modlitwie. To szczególne dla mieszkańców Mariantowa i Emerytki miejsce, stanie się miejscem
zatrzymania, spotkania i modlitwy. Stojąc pod krzyżem, stajemy przy Maryi by naśladując jej pełną pokory i miłości
postawę wiary, błagać Zwyciężającego na krzyżu Pana o łaskę pełnienia Jego woli. Lekcja krzyża wprowadza także
nowy porządek w relacjach z ludźmi, ucząc nas trudnej sztuki przebaczania i czynienia dobra innym.
Na zakończenie swoje słowa do mieszkańców skierował ks. proboszcz dziękując mieszkańcom za zaangażowanie
i wsparcie finansowe. Słowa podziękowań do mieszkańców wyraził również ks. prałat Andrzej Michałowski – dobry
duch i pomysłodawca odnowienia krzyża. Ks. Andrzej wspomniał, że jego marzeniem było odnowienie naszego
symbolu wiary, którego widok od lat mu towarzyszył, gdy wracał z Francji w rodzinne strony. Z ogromnym
wzruszeniem dziękował rodzinie Sylwestrzaków, Marciniaków, Zawadzkich. Adamków, Darulów oraz wszystkim,
którzy przyczynili się do odbudowy krzyża –„znaku naszej tożsamości i wiary”. Podziękowania ksiądz prałat zakończył
słowami klasyka: „Tylko pod krzyżem, tylko pod tym znakiem; Polska jest Polską, a Polak Polakiem”.
Uroczystość zakończyła się wspólnym biesiadowaniem przy słodkościach i ogromnej radości mieszkańców.
Monika Kasprzak

