
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

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 052 
28.06.2020 
XIII 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 

Komunikat Kurii Diecezjalnej w sprawie uaktualnienia 
niektórych zasad posługi duszpasterskiej w diecezji 
włocławskiej w obecnej sytuacji epidemicznej (wyciąg): 
1. Mając na uwadze zdrowie diecezjan zwraca się do 
wszystkich uczestników uroczystości religijnych z gorącym 
apelem o konsekwentne stosowanie się do aktualnych 
zaleceń sanitarnych, w sposób szczególny o zasłanianie ust  
i nosa lub zachowanie dystansu 2 metrów od innych 
uczestników zgromadzenia. Wskazania te obowiązują 
wszystkich uczestników liturgii, z wyjątkiem celebransów. 
2. Przypomina się o zachowaniu norm sanitarnych 
dotyczących sprawowania spowiedzi świętej oraz udzielania 
Komunii Świętej. 
3. Wiernym nadal zaleca się przyjmowanie Komunii Świętej 
na rękę. 
4. W tym kontekście zachęca się, aby jeden kapłan udzielał 
Komunii Świętej na rękę, a pozostali kapłani udzielali 
odrębnie Komunii Świętej do ust. Jeśli jest obecny tylko 
jeden kapłan – udziela on Komunii Świętej najpierw 
osobom pragnącym przyjąć Ją na rękę, a później tym, którzy 
pragną przyjąć Komunię Świętą do ust. 

5. Komunii Świętej udziela się wiernym pod postacią 
chleba. Podczas Mszy św. ślubnej można udzielić Komunii 
Świętej pod dwiema postaciami, ale tylko przez 
zanurzenie. 
6. Można stosować pokropienie wodą święconą (za 
każdym razem świeżą); kropielnice w świątyniach nadal 
powinny pozostać puste, nie napełnia się ich wodą 
święconą. 
7. Celebransi mogą przekazać sobie znak pokoju przez 
braterski uścisk. Wierni powinni przekazywać sobie znak 
pokoju przez skinienie głowy, bez podawania sobie rąk. 
8. Za zgodą rodziców posługę przy ołtarzu mogą pełnić 
ministranci. 
9. Przywraca się możliwość odwiedzin chorych także  
w pierwszy piątek miesiąca, ale decyzję należy podjąć 
roztropnie, uwzględniając czy nie ma niebezpieczeństwa 
zarażenia koronawirusem. Kapłan zawsze powinien 
odpowiedzieć na wezwanie w niebezpieczeństwie śmierci. 
10. Podczas uroczystości pogrzebowych mogą odbywać 
się kondukty z zachowaniem aktualnie obowiązujących 
zasad nałożonych przez władze państwowe czy 
egzekwowanych przez służby porządkowe. 
 

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 28 czerwca – 5 lipca 2020 
Niedz. 
28 VI 

g. 7.30 + Regina Kaniewska (10 rocz. śm.), Leonard Kaniewski, Jadwiga Walczyk, 
Wanda 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. Marcin Filas 
Msza św. za Parafian – ks. Przemysław Warmiński 
Małoszyna, godz. 10.00 + Jan Spławski (1 rocz. śm.), int. rodziny 
Poniedz. 
29 VI 

g. 7.00 + Paweł Dorada (imieninowa), int. rodziców i rodzeństwa 
g. 9.00 + Elżbieta Kolasińska (2 rocz. śm.), int. męża z dziećmi 
g. 17.00 Dziękczynno – błagalna w 1 rocz. ślubu Ewy i Łukasza 
g. 18.00 + Czesław Lebiedziński (20 rocz. śm.), int. żony Krystyny 

+ Ewelina Wróblewska, int. siostry Dominiki z Michałem – greg. ks. A. Niemira 
+ Lilla Marzal, int. wychowawczyni Haliny Tomaszczyk z rodz. – greg., ks. Piotr Ochotny 
+ Mariusz Darul, int. Arkadiusza Darul z rodz. – greg., ks. Marcin Filas 
Wtorek 
30 VI 

g. 7.00 + Marianna Wojdak, int. córki Jadwigi z mężem 
g. 17.00 + Leopold Gępczyński, int. chrześniaka Marka z żoną 
g. 18.00 1) + Bogdan Kmieć, int. dzieci z rodzinami  

2) + Leopold Gępczyński, int. rodz. Golczyńskich z Natalii 
+ Ewelina Wróblewska, int. Mamy i syna Oliwiera – greg. ks. Artur Niemira 
+ Lilla Marzal, int. Golczyńskich z Natalii – greg., ks. Piotr Ochotny 
+ Mariusz Darul, int. Barbary Nejman z rodz. – greg., ks. Marcin Filas 
Środa 
1 VII 

g. 17.00 + Bronisław Kwaśniewski (2 rocz. śm.), + Barbara Kwaśniewska, int. córki 
Jolanty i syna Pawła z rodz. 

g. 18.00 1) + Bernard Furtak (34 rocz. śm.), int. córek z rodzinami 
2) + Wanda Sałata, int. męża Alojzego 

+ Lilla Marzal, int. Ani i Karola Szczecińskich z synami– greg., ks. Piotr Ochotny 
+ Mariusz Darul, int. Elżbiety Jaśkiewicz z rodz. – greg., ks. Marcin Filas 
Czwartek 
2 VII 

g. 17.00 + Stanisław Dobiecki ( z ok. Dnia Ojca), int. córek Ewy i Hani z rodzinami 
g. 18.00  1) + Bożena Łukasiewicz, int. Sylwii i Emila Hanczaruk 

2) + Danuta Wojtczak, int. chrześniaczki Sylwii z mężem i dziećmi 
+ Lilla Marzal, int. Danuty, Wiesławy, Małgorzaty Przyborowskich z rodzinami – greg., ks. P. Ochotny 
+ Mariusz Darul, int. Stanisława Darula z żoną – greg., ks. Marcin Filas 
Piątek 
3 VII 

g. 15.30 + Ryszard Ressel (V rocz. śm.), int. żony i dzieci 
g. 16.00 Małoszyna: + Janina Kubiak, int. wnuczki Justyny z mężem Andrzejem i 

córką Dominiką 
g. 18.00: 1) Nowenna: + Zygmunt Darul, int. żony z dziećmi + Józef Napierała (10 rocz. śm.), int. 
brata Bolesława z rodz. + Tomasz Rembas, int. sąsiadów Robaków + Kazimiera Kriger, int. bratowej 
Teresy i Jadwigi Dubel z rodz. + Henryka Maścińska, int. Jarka z rodz. + Józef Tomaszczyk, int. 
sąsiadów Wojtyrów + Cecylia Ćwiek, int. Janiny Dobieckiej z Chylina + Zdzisław Prusiński, int. 
Sewereny Frankowskiej z rodz. + Krystyna Siwińska, int. rodz. Golczyńskich + Elżbieta Czupryńska, 
int. Aldony i Andrzeja Choręziaków z Russocic z dziećmi + Krystyna Sobczak, int. rodz. Gensch + 
Marek Połatyński, int. rodz. Kozińskich z Koła + 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 + Jadwiga (I 
rocz. śm.), Czesław i Adrian Bilkowscy, int. sióstr Teresy i Haliny + Bogdan Pomianowicz (z racji 



pogrzebu), int. Zygmunta Poszwy z rodz. + Marianna Biernat, int. Tomasza Szewczyka z żoną i 
córeczką z Leonii + Stanisław Bukowski, int. sąsiadów Sobczaków + Andrzej Łukasik, int. Piotra, 
Marcina, Łukasza Wągiel z rodzinami + Zofia Filas, int. Lidii Ćwiek z mężem 
O zdrowie i potrzebne łaski dla Mieczysława 
 
+ Lilla Marzal, int. Anieszki Robak z rodz. – greg., ks. Piotr Ochotny 
+ Mariusz Darul, int. sąsiadów Matuszaków, Rentz i Jońskich  – greg., ks. Marcin Filas 
Sobota  
4 VII 

g. 7.30 + Wanda Grzelak, int. córki z rodz. 
g. 16.00 Msza św. ślubna 
g. 17.00 Msza św. ślubna 
g. 18.00 + Kazimierz Musielski (9 rocz. śm.), int. córki Małgorzaty z rodz. 

+ Lilla Marzal, int. rodz. Szczodrowskich – greg., ks. Piotr Ochotny 
+ Mariusz Darul, int. rodz. Ćwieków z Tarnowej – greg., ks. Marcin Filas 
Niedz. 
5 VII 

g. 7.30 + Tomasz Pasternak (int. imieninowa), int. rodziców, siostry i brata z żoną 
g. 9.00 + Zmarłe członkinie Żywego Różańca z Russocic 
g. 10.30 + Jerzy Knebel (15 rocz. śm.), Jadwiga Knebel, int. córki Anny z rodz. 
g. 12.00 + Krzysztof Nowinowski, int. rodz. Maciejewskich, Kozaczewskich i Dudziak 
g. 17.00 + Eugenia i Mikołaj Angulscy, int. córki i wnuków 

+ Lilla Marzal, int. rodz. Weberów – greg., ks. Piotr Ochotny 
+ Mariusz Darul, int. rodz. Staciwińskich i Krauze – greg., ks. Marcin Filas 
Msza św. za Parafian – ks. Przemysław Warmiński 
Małoszyna, godz. 10.00 + Jan Raźny, int. rodziny 

 
TRZYNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU                                    28 czerwca 2020 r. 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Kończy się czerwiec – miesiąc szczególnej modlitwy do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Ostatnie 
nabożeństwa czerwcowe dzisiaj o 16.30 i od jutra do środy o 17.30. 
2. Jutro, 29 czerwca, przypada uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze święte tego dnia  
o godz. 7.00; 9.00, 17.00 i 18.00.Na Mszy św. o godz. 17.00 – zakończenie roku szkolnego  
i katechetycznego dla dzieci i młodzieży – wszystkich uczących się. Zapraszamy rodziców oraz  
nauczycieli, wychowawców, katechetów i pracowników szkoły. Taca w tym dniu przeznaczona jest na tzw. 
Świętopietrze (na Stolicę Apostolską). Naszymi modlitwami obejmijmy również papieża Franciszka – 
Piotra naszych czasów. 
3. Składamy serdeczne podziękowanie dla rodziców i młodzieży Bierzmowanej za przygotowanie do 
godnego przyjęcia Sakramentu oraz złożony dar ołtarza na rzecz parafii: dwa portrety współczesnych 
Apostołów Bożego Miłosierdzia – Św. Siostry Faustyny i Św. Jana Chrzciciela. Dziękuję katechetom 
paniom: Wandzie Antczak, Małgorzacie Chojeckiej oraz ks. Dawidowi za duchowe  i organizacyjne 
przygotowanie młodych.   
4. W lipcu i sierpniu zmienia się plan Mszy Świętych i nabożeństw w naszym kościele. Msze św. 
niedzielne odprawiamy w stałym porządku: 7,30; 9.00; 10.30; 12.00 i 17.00. W dni powszednie, w ciągu 
tygodnia (na życzenie parafian) odprawiamy Msze Św. wieczorem: o godz. 17.00 i 18.00. Po Mszy św.  
o godz. 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi. 
5. W środę powierzymy się opiece Św. Michała Archanioła w nowennie i Mszy Św. o godz. 18.00.  
6. W tym tygodniu przypadają tzw. dni eucharystyczne: pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza 
sobota miesiąca lipca. 

• Msza Święta dziękczynna za dar Eucharystii i kapłaństwa  w czwartek o godz. 17.00. 
• Msza Święta wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za nasze grzechy w piątek o godz. 
15.30 Spowiedź św. od godz. 15.00. 
• Sobotnia Msza Święta ku czci Niepokalanego Serca Maryi o godz. 7.30. 

7. Z dniem 1.07.2020 r. Ks. Biskup Diecezjalny skierował do naszej parafii nowego księdza wikariusza:  
Ks. Mariusza Budkiewicza, dotychczasowego wikariusza parafii Wniebowzięcia NMP w Zduńskiej Woli. 
Życzymy księdzu Mariuszowi Bożego błogosławieństwa w naszej wspólnocie i otoczmy modlitwą 
parafian. 



8. Od 1. 07. 2020 r. obowiązki duszpasterskie w parafii obejmuje nowy ks. proboszcz – ks. prał. Krzysztof 
Karpiński. Otoczmy nowego księdza proboszcza oraz naszych duszpasterzy modlitwą i serdecznym 
przyjęciem.  
9. Rozpoczynając czas wakacji  i rodzinnych urlopów, naszym parafianom i miłym gościom życzymy 
bezpiecznych i ubogacających dni.  
10. Dziękujemy mieszkańcom Głogowej – za  przygotowanie świątyni oraz złożoną ofiarę na potrzeby 
Kościoła. Na najbliższą niedzielę uprzejmie proszę parafian, mieszkańców Przemysławów – w sobotę, na 
godz. 9.00. 
11. Zmarli: Marianna Biernat. Wieczny odpoczynek… 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

• 29 VI – święci Apostołowie Piotr (†około 64 lub 67) i Paweł (†około 67 lub 66),  
• 3 VII – św. Tomasz Apostoł (†67). 
 

Słowo ks. Proboszcza Świerada 

Wdzięczność jest językiem i potrzebą serca. 

Drodzy Parafianie, Siostry i Bracia. 

W związku z decyzją ks. Biskupa Diecezjalnego Wiesława Meringa o przeniesieniu mnie na 
probostwo parafii Najświętszego Zbawiciela we Włocławku, chciałbym wypowiedzieć Słowo Pożegnania  
i Podziękowania wobec Was wszystkich.  

Jak wiecie, od 36 lat jestem w służbie Kościoła, a od blisko 30 lat żyję Chrystusowym 
kapłaństwem. Mimo własnej słabości i ludzkich niedomagań, mocno wierzę, że to Chrystus Pan mnie na tej 
drodze prowadzi. 

Kiedy przychodziłem do Was w marcu ubiegłego roku (po przedwczesnej śmierci Śp. ks. kan. 
Andrzeja), sądziłem że jest to decyzja ostateczna, a moje duszpasterzowanie będzie miało charakter 
docelowy tzn. dłuższy w czasie. Byłem niezwykle wdzięczny ks. Biskupowi, że obdarzył mnie tak wielkim 
i wyjątkowym zaufaniem. Parafia nasza nie jest mała, a na mapie diecezji, należy do wyróżniających się. 
Czułem się pośród Was, jak swój, jak domownik – przyjęty i akceptowany od początku. Stąd plany 
duszpasterskie i inwestycyjne chciałem rozłożyć w dłuższej perspektywie, jak każdy gospodarz.  

Nadszedł jednak nieoczekiwanie dzień, kiedy ks. Biskup skierował prośbę – nie do odrzucenia  
o objęcie parafii we Włocławku. Nie można w takiej sytuacji powiedzieć: nie. Nie wynika to z osobistego 
upodobania, czy własnego wyboru. Jako ksiądz też czytam Ewangelię; do siebie: „Darmo otrzymaliście, 
darmo dawajcie”. W kościele – wspólnocie, przełożony widzi więcej i dalej. Stąd trudna decyzja  
o przejściu do nowej parafii.  

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować Panu Bogu, ale także Wam Drodzy Parafianie za 
piękny czas życia i pracy pośród Was. Cytując słowo Boże: „żyjąc krótko, czasu przeżyłem wiele”. 
Zapisuję Was w kapłańskim sercu. Między nami nie ma dali.  

Dziękuję moim drogim współpracownikom. Praca w parafii – to wspólnota, a praca ma charakter 
zespołowy. Dziękuję kapłanom: ks. Dawidowi i ks. Adamowi, najlepsi z najlepszych wikariusze w diecezji. 
Dziękuję ks. seniorowi prałatowi Andrzejowi i konfratrom wywodzących się z Russocic. Dziękuję pani 
gospodyni: Barbarze, a wcześniej p. Marioli. Dziękuję panom: Arkadiuszowi, Andrzejowi i Mieczysławowi 
za ich posługę w parafii. Panu Karolowi za kulturę muzyczną, i biuletyn. Dziękuję niezawodnym 
wolontariuszom parafii: p. Piotrowi Siepce, Katarzynie Andrzejewskiej i Piotrowi Krawczykowi. Dziękuję 
za wszystkie dobre rady p. Krzysztofowi i pozostałym członkom Rady Parafialnej. Dziękuje p. Wójt 
Elżbiecie Klanowskiej i Radnym Gminnym za życzliwe spojrzenie na potrzeby parafii. Dziękuję  
p. Arkadiuszowi Zającowi za gigantyczną pracę kancelaryjną. „Bóg zapłać” wszystkim. Czujcie się zawsze 
blisko w sercu. Dziękuję Bogu za każdego z Was i proszę o modlitwę.   

Ks. Świerad Sławomir Pettke 


