
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 049 
7.06.2020 
Uroczystość 
Najświętszej Trójcy 

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: J 3, 16-18. 
„Tak Bóg umiłował świat” (w.16). Wyobraź sobie 

Jezusa, który zwraca się tymi słowami osobiście do Ciebie. 
Chce, abyś usłyszał, jak bardzo On - Bóg miłuje świat i 
wszystko, co w nim istnieje. 
 Czy czujesz się kochany przez Boga zawsze  
i wszędzie? Jakie poruszenia odzywają się w tobie, kiedy 
słyszysz wezwanie Jezusa? 
 Czy wierzysz w Boga, który codziennie  
z miłością i przejęciem patrzy na świat i nie chce, aby 
ktokolwiek w nim zginął? Czy wierzysz, że Bóg zna ciebie 
po imieniu i codziennie prowadzi cię, abyś się nie zgubił? 
 

Jezus wyznaje, że Ojciec niebieski nie chce nikogo 
potępić (w.17). Bóg nie przestaje człowieka kochać, 
wysyła „ekspedycję” dla ratowania człowieka  
i świata. Jezus przychodząc, porządkuje grzeszny bałagan  
i przywraca nam godność dziecka Bożego. 
 Jakie jest twoje wyobrażenie Boga? Do jakiego Boga 
zwracasz się na modlitwie? Poproś Jezusa, aby pomógł Ci 
odkryć prawdziwą „twarz” Boga 
 

 Czy twój Bóg - to Ojciec, Rodzic – o twarzy pełnej 
dobroci i zatroskania o ciebie? A może bardziej: Bóg 
surowy, sprawiedliwie potępiający grzech? Powiedz  
o swoich uczuciach Jezusowi i poproś, aby opowiedział 
ci o Swoim Ojcu? 
 

Jezus podkreśla znaczenie wiary dla twojego 
zbawienia (w. 16. 18). Nawet miłość Boga, posyłana 
nieustannie przez Jezusa, nie jest w stanie zbawić ciebie, 
jeżeli w Niego nie uwierzysz. To nie Bóg potępia, ale 
twój brak wiary w Boga, który jest miłością. 
 Czy codziennie wzbudzasz w sobie akt wiary w imię 
Jednorodzonego Syna Bożego i w Jego Miłość?  
 Czy przeżywając doczesność pamiętasz o 
wieczności, a pamiętając o wieczności, nie lekceważysz 
doczesności? Czy swoją codzienność przeżywasz – jako 
człowiek kochany przez Boga i przez Niego zbawiony? 
 

W modlitwie końcowej oddaj chwałę i cześć Bogu: 
„Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu….” 
 

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 7 czerwca – 14 czerwca 2020 

Niedz. 
7 VI 

g. 7.30 + Mirosław Pasternak (8 rocz. śm.), int. żony 
g. 9.00 + Leon i Maria Topolscy, int. wnuków 
g. 10.30 + Zbigniew (6 rocz. śm.) Poturała, int. żony i dzieci z rodz. 
g. 12.00 + Kazimiera, Jan, Józef, Marek, Jan Musiał, int. rodz. Trocha 
g. 17.00 + Bronisława Banaszak ( rocz. śm.), int. dzieci 

+ Edyta Jaworek, int. cioci Jadwigi Drzewieckiej z Milinowa– greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Lucyna Zając, int. Renaty i Grzegorza Majchrzaków – poza parafią, ks. Jan Klimek 
+ Ewelina Wróblewska, int. rodziny Chmielewskich z Kramska – greg. ks. Artur Niemira 
Msza św. za Parafian – ks. Przemysław Warmiński 
Małoszyna, godz. 10.00 + Janina Kubiak, int. męża Antoniego 
Poniedz. 
8 VI 

g. 7.00 + Teresa Gorzkowska, int. wnuka Jakuba z Wiktorią 
g. 17.00 + Józef Zawilski, int. syna Piotra z żoną i córką 
g. 18.00 1) + Jan (15 rocz. śm.), Bogdan (29 rocz. śm.), Eugeniusz (5 rocz. śm.) 

Tończyk; + Wiktoria, Ignacy Tończyk, int. żony i mamy z rodz. 
2) + Sławomir Maliński (1 rocz. śm.), int. żony z dziećmi 

+ Edyta Jaworek, int. kuzynki Haliny z rodz. – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Lucyna Zając, int. Karoliny i Marcina Troszczyńskich – poza parafią, ks. Jan Klimek 
+ Ewelina Wróblewska, int. Sylwestra Krzyżostaniaka z rodz. – greg. ks. Artur Niemira 
Wtorek 
9 VI 

g. 7.00 + Zofia, Jan Skocyzlas, int. dzieci 
g. 17.00 + Maria Nowaczyk, int. Elżbiety i Jana Łukaszewskich z dziećmi 
g. 18.00 1) + Helena, Stefan Kwiatkowscy, int. córki Krystyny,  + Sabina, Jan 

Bukowieccy, + Romana Kwiatkowska, Teresa i Feliks Kwiatkowscy, + Henryk 
Kwiatkowski, + Józef i Anna Kobielakowie 
2) + Zygmunt Raźny, int. żony Eugenii z synami 

+ Edyta Jaworek, int.  Barbary Hanczewskiej z rodz. – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Lucyna Zając,  int. rodz. Czosnek  – poza parafią, ks. Jan Klimek 
+ Ewelina Wróblewska, int. znajomych ze Skarbek – greg. ks. Artur Niemira 
Środa 
10 VI 

g. 7.00 + Helena Matusiak (2 rocz. śm.), int. synów z rodzinami 
g. 17.00 + Stanisława Dominikowska, int. Krystyny Mżywy z całą rodz. 
g. 18.00 1) + Maryjanna, Wincenty Bartczak, int. córek Cecylii i Stanisławy z rodzinami 

2) + Lucyna Walczak, int. rodz. Wróblewskich i Cieślaków 
+ Edyta Jaworek, int. Tomasza Kaniewskiego z żoną i synem – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Lucyna Zając, int. sąsiadów Adrianny i Włodzimierza Olek oraz Ewy Stefańskiej – poza parafią, ks. 
Jan Klimek 
+ Ewelina Wróblewska, int. rodziny Kordylewskich – greg. ks. Artur Niemira 
Czwartek 
11 VI 

g. 7.30 + Arkadiusz Kempiński ( z ok. rocz. śm.), int. rodziców i rodzeństwa 
g. 9.00 + Jerzy Wróblewski (I rocz. śm.), int. rodziny 
g. 11.00 + Krzysztof Andrzejewski, int. teścia Kazimierza 
g. 16.00 Msza św. ślubna 
g. 17.00  + Lucjan Szewczyk (15 rocz. śm.), int. córki Lilii z mężem 

+ Edyta Jaworek, int. kuzyna Krzysztofa z rodz. – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Lucyna Zając, int. rodz. Grzelaków i Kranców – poza parafią, ks. J. Klimek 
+ Ewelina Wróblewska, int. Agnieszki i Pawła Matusiak z dziećmi – greg. ks. Artur Niemira 
Piątek 
12 VI 

g. 7.00 + Teresa Gorzkowska, int. rodz. Maciejewskich 
g. 17.00 +  Antoni (imieninowa), Marianna Kałużni, int. dzieci z rodz. 

g. 18.00: 1) Nowenna: + Jerzy Medycki, int. wnuka Konrada z rodz. + Józef Baranowski (4 rocz. śm.) 
+ Wanda Maciejewska, int. Krzysztofa Gajdzińskiego z rodz. + Lucjan Maciejewski (38 rocz. śm.), 
int. dzieci + Anna Górska, int. Moniki Kasprzak + Tomasz Rembas, int. Ani Gradeckiej z rodz. + 
Henryka Maścińska, int. Józefa Sobczaka z żoną i synem + Cyryl Wilamowski, int. rodz. Tomczyków 
z Małoszyny + Monika Arent – Jewuła, int. Marii i Mariana Jewułów + Gabriel Laskowski, int. 
Damiana Maciaszka z żoną + Zofia Filas, int. brata Stanisława z żoną i rodz. + Józef Tomaszczyk, int. 
Jadwigi Gradeckiej + 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 + Janina Marciniak, int. sołtysów gm. Władysławów + 
Stanisława Wojdak, int. pracowników Szk. Podst. we Władysławowie + Lidia Ratajczak, int. 
Molendów z Olesina + Kazimierz Żarkowski, int. teściowej Krystyny Walczak + Anna Raźna, int. 
Krystyny Walczak z rodz. + Marianna, Leon Kotarscy, int. wnuczki + Teresa, Franciszek Górscy, int. 
rodziny + Tadeusz Maciaszek, int. kuzynów Jana, Józefa i Stanisława + Krystyna Warzychowska, int. 
kuzynki Janiny z mężem Henrykiem z Władysławowa 
Dziękczynno – błagalna w 40 rocz. urodzin Katarzyny 
W int. Panu Bogu wiadomej 
 
2) + Stefania Michalak (60 rocz. śm.), int. córki 
+ Edyta Jaworek, int. Eweliny z mężem – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Lucyna Zając, int. Teresy Andrzejewskiej– poza parafią, ks. Jan Klimek 
+ Ewelina Wróblewska, int. rodz. Wróblewskich z Milinowa i Knychalskich i z Chylina – greg. ks. Artur 
Niemira 
Sobota  
13 VI 

g. 7.00 Dziękczynna za otrzymane łaski w 85 rocz. urodzin z prośbą o Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej, int. syna Jacka z rodz. 

g. 17.00 Msza św. ślubna 
g. 18.00 1) + Marianna, Michał Sypniewscy, int. rodziny 

2) + Maria Klimas, int. Jolanty i Andrzeja Zająca z rodz. 
+ Edyta Jaworek, int. Marty i Sebastiana z córką – greg., ks. Mateusz Szurgot 
+ Lucyna Zając, int. sąsiadów Łojewskich – poza parafią, ks. Jan Klimek 
+ Ewelina Wróblewska, int. Józefa Sosińskiego – greg. ks. Artur Niemira 
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 

 
NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY – 7 czerwca 2020 r. – OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Uroczystość Trójcy Świętej wprowadza nas w niepojętą tajemnicę Boga. Jej wielkość przerasta nasze umysły, 
ale jednocześnie budzi zaufanie. Wszystko, co czynimy w życiu, czyńmy w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, 
powierzając w ten sposób każdy nasz szlachetny zamysł wszechmocy Pana Boga.  
2. Od 2008 roku pierwsza niedziela czerwca obchodzona jest w Polsce jako Dzień Dziękczynienia. Przede 
wszystkim dziękujemy naszemu Ojcu w niebie za dar odkupienia, jednocześnie uczymy się dziękować sobie 
wzajemnie za wszelkie gesty dobroci i braterskiej solidarności.  
3. W czwartek 11 czerwca, Kościół obchodzi uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Z wdzięcznością 
za obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina wyraźmy naszą wiarę przez przyjęcie Komunii Świętej i akt 
publicznej adoracji Najświętszej Eucharystii. Msze święte o godz. 7.30; 9.00; 11.00 i 17.00. Suma parafialna  
z procesją, tradycyjnie o godz. 11.00. Z racji epidemii, ks. Biskup Diecezjalny wydał stosowne zarządzenia do 
zmiany porządku tej uroczystości.  

 Na zakończenie Mszy świętej należy wystawić Najświętszy Sakrament i odprawić krótkie 
nabożeństwo adoracyjne,  

 po adoracji wyruszy procesja eucharystyczna, na placu przykościelnym, wokół figurki Matki Bożej.  
 na zakończenie procesji eucharystycznej, przy ołtarzu na drzwiach plebanii, kapłan udzieli wiernym 

błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem. 
 



4. W tym roku nie możemy przygotowywać czterech ołtarzy. Powinniśmy w zamian udekorować nasze serca, 
nasze domy i mieszkania – jako wyraz publicznie wyznanej wiary w moc Sakramentu Eucharystii.  
5. Rodziców dziewczynek pragnących sypać kwiaty przed Najświętszym Sakramentem, prosimy o kontakt  
z paniami katechetkami. Rodziców ministrantów prosimy o zmobilizowanie młodzieńców do podjęcia na nowo 
dyżurów przy ołtarzu Pańskim. Spotkanie organizacyjne wszystkich ministrantów w środę po wieczornej Mszy 
św. 
6. Podczas trwania tzw. oktawy uroczystości Bożego Ciała, Msza Święta z procesją wokół kościoła codziennie po 
Mszy św. o godz. 18.00. 
7. Dziękujemy bardzo mieszkańcom ulicy Mieszka – za  przygotowanie świątyni oraz złożoną ofiarę na potrzeby 
Kościoła. Na najbliższą niedzielę uprzejmie proszę parafian, mieszkańców Tarnowskiego Młyna, od strony 
Wyszyny do p. Jarosława Maleszy –  w sobotę, na godz. 9.00. 
8. Kończymy pierwszy etap prac związanych z podłączeniem instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej do 
zakrystii. Dziękujemy za ofiary składane na ten cel. „Bóg zapłać”. 
 
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 
 8 VI – św. Jadwiga (1374-1399), królowa, poświęciła swe życie dla Polski i Litwy. 
 13 VI – św. Antoni z Padwy (1195-1231), franciszkanin, doktor Kościoła. 

 

Czerwiec – miesiąc Serca Jezusa! 

Fundamentem kultu Serca Jezusowego jest tajemnica osoby Jezusa, Syna Bożego. Jezus ukazuje się w 
tajemnicy miłości do Ojca i do ludzi. Wśród tekstów biblijnych, które przywołuje się dla uzasadnienia 
nabożeństwa do Serca Bożego, wymienia się najczęściej fragmenty Nowego Testamentu:  

1. Hymn radości (Mt 11), w którym nasz Pan przedstawia się jako wzór do naśladowania: „cichego  
i pokornego serca”; 

2. Opis w Ewangelii Męki  otwarcie boku Jezusa (J 19): „jeden z żołnierzy włócznią przebił mu bok…”; 
3. Teksty wyrażające odkupienie Jezusa (J 3,16): „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego 

Jednorodzonego dał”. 

W kościele pierwszych wieków rozróżniano „ludzi brzucha” – żyjących instynktownie, zajmujących się 
sobą i „ludzi serca” – zwracających się ku innym ludziom, kierujących się w życiu światem uczuć wyższych.  
W ikonografii chrześcijańskiej do VIII w. nie znajdujemy żadnego przykładu przedstawienia Chrystusa 
ukrzyżowanego i cierpiącego. Ojcowie Kościoła (św. Justyn, św. Jan Chryzostom, św. Ambroży i św. Augustyn) 
w otwartym boku Jezusa widzieli otwartą bramę życia, skąd wypływają sakramenty. Bez sakramentów nie ma 
dostępu do prawdziwego życia. Chrystus jest bramą i dla nas została otwarta ta brama, kiedy bok Jezusa przebiła 
włócznia. W wiekach średnich rozwinęła się pobożność do Pięciu Ran Zbawiciela, a z niej specyficzna 
pobożność Serca Jezusa – jako symbol miłości Chrystusa do Ojca i ludzi. Na początku XVII w. nabożeństwo 
było propagowane przez świętych: Franciszka Salezego i Jana Eudesa oraz Polaka – jezuitę o. Kaspra 
Drużbickiego. Największe znaczenie dla rozwoju kultu Serca Pana Jezusa miały 3 wielkie objawienia Pana 
Jezusa - Św. Małgorzacie Marii Alacoque od 1673 – 1675 r. Jezus ukazując Swoje Serce dał wyraz niezwykłej 
miłości do ludzi, a zarazem niewdzięczności i odrzucenia ze strony człowieka. Aby ratować dusze z drogi 
zatracenia, Jezus daje ludziom Swoje Serce jako ratunek. Św. Małgorzata otrzymuje obietnice dla tych, którzy 
praktykują i upowszechniają kult Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z czasem rozpowszechnił się obraz 
przedstawiający Najświętsze Serce Jezusa, a  następnie pobożna praktyka: Pierwszych Piątków Miesiąca.  

Liturgiczne święto Najświętszego Serca Pana Jezusa ustanowił papież Klemens XIII w 1765 r.  
w odpowiedzi na prośby licznych wiernych różnych narodowości: m.in. Polskich biskupów  i króla Polski 
Augusta III. Warto dodać, że w obliczu zagrożenia odrodzonej Polski w 1920 r. (agresja bolszewicka) na Jasnej 
Górze w imieniu całego Episkopatu Polski, prymas kard. Dalbor zawierzył ojczyznę i jej losy Najświętszemu 
Sercu Bożemu. Wielką popularnością cieszy się Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa, zainicjowana już  
w 1689 r., a zatwierdzona do publicznego odmawiania w 1899 r., zawierająca 33 wezwania ze względu na 
tradycyjna liczbę lat ziemskiego życia Zbawiciela. Modlitwa ta, wg św. Jana Pawła II, staje się prawdziwą szkołą 
człowieka wewnętrznego. 


