
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

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 (Wakacje): 17.00 i 18.00 
 

Nr 054 
12.07.2020 
XV 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 (okres wakacji) 
Po Mszy Świętej wieczornej 18.45 – 19.45 

Służba kościelna 
Organista: Karol Łukaszewski,  
tel. 601817938 
Zakrystianin i administracja cmentarza: 
Arkadiusz Chociaj, tel. 794904997 

Matka Boża z Góry Karmel 
Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry 

Karmel w liturgii Kościoła przypada 16 lipca. Dzień ten 
nazywany jest często dniem Matki Bożej Szkaplerznej, 
gdyż bezpośrednio wiąże się z nabożeństwem szkaplerza. 

Początki owego określenia oraz kultu Matki Bożej  
z Góry Karmel związane są z zakonem karmelitańskim, 
którego zalążkiem jest wspólnota mnisza osiadła na Górze 
Karmel w Ziemi Świętej. Historia szkaplerza 
karmelitańskiego sięga XII w. Duchowi synowie proroka 
Eliasza prowadzili życie modlitwy na Górze Karmel  
w Palestynie. Nazywali się Braćmi Najświętszej Maryi 
Panny z Góry Karmel. Z powodu prześladowań przenieśli 
się do Europy. Kościół uznał ich regułę życia i dał prawny 
początek Zakonowi Karmelitów, który promieniował 
przykładem świętości w nowym dla siebie środowisku, ale 
nie uniknął też określonych trudności. Wtedy odznaczający 
się świętością generał zakonu, angielski karmelita św. 
Szymon Stock, zmobilizował swoich braci i zawierzając 
się Maryi, prosił Ją o pomoc. Jak podają kroniki, gdy 
modlił się słowami antyfony Flos Carmeli (Kwiecie Kar- 

melu) w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r. ukazała mu się 
Maryja w otoczeniu aniołów i wskazując na szkaplerz, 
powiedziała: „Przyjmij, najmilszy synu, Szkaplerz twego 
zakonu jako znak mego braterstwa, przywilej dla ciebie  
i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna 
ognia piekielnego. Oto znak zbawienia, ratunek  
w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego 
zobowiązania”.  Nabożeństwo szkaplerzne bardzo szybko 
rozpowszechniło się wśród ludzi świeckich  
i duchowieństwa. Do nabożeństwa szkaplerznego 
przywiązane są przywileje uznane przez Kościół jako 
objawione przez Maryję: 
- noszącym szkaplerz Maryja zapewniła opiekę  

w trudach i niebezpieczeństwach życia zarówno względem 
duszy, jak i ciała; 
- w znaku szkaplerza Maryja obiecała szczęśliwą śmierć  

i zachowanie od wiecznego potępienia; 
- każdy, kto nosi szkaplerz, jest złączony z Zakonem 

Karmelitańskim i ma udział w jego duchowych dobrach za 
życia i po śmierci – objęty jest intencjami Mszy św., 
komunii św., umartwień, postów, modlitw. 

Duszpasterze 
Prob.: ks. prał. ppłk  Krzysztof  Karpiński 
Wikariusze: ks. Mariusz  Budkiewicz,  
ks. Dawid Brauer 
Senior: ks. prał. Andrzej Michałowski 



Intencje mszalne 12 – 19 lipca 2020 
Niedz. 
12 VII 

g. 7.30 + Kazimierz Żerkowski (4 rocz. śm.), int. żony, dzieci i wnuków 
g. 9.00 + Maria Maciaszek (4 rocz. śm.), int. dzieci 
g. 10.30 + Izabela Ficner, Anna i Bogumił Jesiołowscy, int. rodziców i rodziny 
g. 12.00 + Jerzy Sołtysiak, int. córki Arlety z Markiem 
g. 17.00 + Bożena Łukasiewicz, int. Ryszardy Malczus z mężem 

+ Stanisława Wojdak, int. rodz. Herbotów i Wawrzyniaków – poza parafią, ks. Dawid Brauer 
+ Lilla Marzal, int. Darka Tomczyka – greg., ks. Piotr Ochotny 
+ Mariusz Darul, int. rodz. Rychter i Mach z Mariantowa – greg., ks. Marcin Filas 
Msza św. za Parafian – ks. Przemysław Warmiński 
Małoszyna, godz. 10.00 + Halina, Sabina, Czesław Antas, int. rodziny 
Poniedz. 
13 VII 

g. 17.00 1) + Wojciech Czekała (12 rocz. śm.), int. żony, dzieci i wnuka 
2) + Barbara Wejman, int. rodz. Soszyńskich 

g. 18.00 1) + Mariusz Magot, int. uczniów z rodzicami z klasy I Szkoły Podst. w 
Chylinie 
2) + Regina Szymańska, int. Kazimierza i Karola Perek 

+ Stanisława Dominikowska, int. Janka Locha z żoną i synami – poza parafią, ks. Dawid Brauer 
+ Lilla Marzal, int. kuzynki Haliny – greg., ks. Piotr Ochotny 
+ Mariusz Darul, int. rodz. Malesza z Warszawy – greg., ks. Marcin Filas 
Wtorek 
14 VII 

g. 17.00 1) + Monika Laskowska, int. chrześniaczki Ewy Napierskiej z rodz. 
2) + Marta Czekała, int. Andrzeja Raźnego z rodz. 

g. 18.00 1) + Elżbieta Czupryńska, int. Mirka Jesiołowskiego z żoną i dziećmi 
2) + Zdzisław Prusinowski, int. Wacławy Prusinowskiej z rodz. 

+ Jadwiga Sobczak, int. Łucji Cybulskiej – poza parafią, ks. Dawid Brauer 
+ Lilla Marzal, int. sąsiadów Gibaszków ze Stefanii – greg., ks. Piotr Ochotny 
+ Mariusz Darul, int. rodz. Wejman z Grąbkowa – greg., ks. Marcin Filas 
Środa 
15 VII 

g. 17.00 1) + Wanda Drzewiecka, int. Eugeniusza Drzewieckiego i Zofii 
Kozłowskiej z rodz. 
2) + Jan Banasiak, int. wnuczki Justyny z Wojtkiem 

g. 18.00 1) + Henryk Popielarz (imieninowa), int. syna z rodz. 
2) + Danuta Szewczyk, int. Felicji Zasady z rodz. 

+ Jadwiga Sobczak, int. rodz. Soszyńskich z Turku – poza parafią, ks. Dawid Brauer 
+ Lilla Marzal, int. bratanicy Dominiki i Cezarego – greg., ks. Piotr Ochotny 
+ Mariusz Darul, int. bratanicy Marty z Erykiem – greg., ks. Marcin Filas 
Czwartek 
16 VII 

g. 17.00 + Marianna (14 rocz. śm.) i Edward Czaja, int. dzieci z rodzinami 
g. 18.00  + Józef Michałowski (14 rocz. śm.), int. dzieci 

+ Stanisława Dominikowska, int. sąsiadów Lochów – poza parafią, ks. Dawid Brauer 
+ Lilla Marzal, int. bratanicy Izabeli z mężem – greg., ks. P. Ochotny 
+ Mariusz Darul, int. cioci Eli z rodz. – greg., ks. M. Filas 
Piątek 
17 VII 

g. 17.00 1) + Zygmunt Darul, int. chrzestnej Krystyny Bartosik z rodz. 
2) + Eugeniusz Iwiński, int. rodz. Klanowskich z Poznania i rodz. 
Zaroda z Jabłonny 

g. 18.00 Nowenna: + Cecylia Ćwiek, int. Janiny Dobieckiej z Chylina + Zdzisław Prusiński, int. 
Seweryny Frankowskiej z rodz. + Krystyna Siwińska, int. rodz. Golczyńskich + Elżbieta 
Czupryńska, int. Aldony i Andrzeja Choręziaków z Russocic z rodz. + Krystyna Sobczak, int. 
rodz. Gensch + Marek Połatyński, int. rodz. Kozińskich z Koła + Janina Marciniak, int. 
sąsiadów Biernatów + Tadeusz Rybicki, int. siostrzenicy Żanety z Tomkiem + Lechosław 
Klimas, int. sąsiadów Bartczaków + Jadwiga Brzychcy, int. szwagierki Mirosławy z rodz. + 
Szczepan Siwczyński, int. rodz. Kacprzaków + Dariusz Przybył, int. chrzestnego Kazimierza z 



rodz. + Jan Banasiak, int. Barbary Sylwestrzak z rodz. + Bronisława Filipowicz, int. Ali Olek z 
rodz. + Janina i Eugeniusz Gronowscy, int. dzieci + Jadwiga Sobczak, int. rodz. Majtków z 
Janiszewa + Eugenia Ziętek, int. Albiny Wróbel + Marianna Biernat, int. koleżanki Czesławy z 
mężem + Stanisław Bukowski, int. Krzysztofa Piechockiego z Anetą i Lenką + Andrzej Łukasik, 
int. Grażyny i Krzysztofa Szulc z rodz. + Janina Kotońska, int. rodz. Szwydek z Wągrowca + 
Krystyna Augustyniak, int. Kałużnych, Kowalskich i Szczecińskich + Stanisława Jakubowska, 
int. właściciela i pracowników firmy MEMA + Urszula Bożena Kłos, int. Barbary z Edytą i 
rodziną + Renata Kwiatosińska, int. rodz. Czubaków + Lidia Ratajczak, int. kuzyna Karola i 
Damiana Maleszów z Grabowca 
+ Jadwiga Sobczak, int. Haliny i Krzysztofa z rodzinami – poza parafią, ks. Mariusz Budkiewicz 
+ Lilla Marzal, int. brata Krzysztofa z żoną i mamą – greg., ks. Piotr Ochotny 
+ Mariusz Darul, int. wujka Zygmunta Wejman z rodz. – greg., ks. Marcin Filas 
Sobota  
18 VII 

g. 17.00 1) + Marianna Pachlińska, int. bratanicy Elżbiety z mężem i dziećmi 
2) + Bolesław Lewandowski, int. Ewy i Waldemara Olek 

g. 18.00 1) + Teresa Walaszczyk (6 rocz. śm.) 
2) + Krystyna Augustyniak, int. Jadwigi Święcickiej z rodz. 

+ Jadwiga Sobczak, int. Jadwigi Drzewieckiej – poza parafią, ks. Mariusz Budkiewicz 
+ Lilla Marzal, int. córki Asi z Leonkiem – greg., ks. Piotr Ochotny 
+ Mariusz Darul, int. rodz. Buda z Bełchatowa – greg., ks. Marcin Filas 
Niedz. 
19 VII 

g. 7.30 + Jerzy Kacprzak (8 rocz. śm.), int. żony 
g. 9.00 + Henryk Gradecki, int. wnuka Marcina z Asią i Laurą 
g. 10.30 + Czesław Walczak (imieninowa), int. córek i syna z rodzinami 
g. 12.00 W 10. rocz. ślubu Małgorzaty i Tomasza Siepka – o Boże błog. i 

potrzebne łaski Maryi, int. rodziców i babci 
g. 17.00 + Wacław, Władysława i Zygmunt Zioła, int. wnuczek z rodzinami 

+ Lilla Marzal, int. syna Pawła – greg., ks. Piotr Ochotny 
+ Mariusz Darul, int. chrzestnego Antoniego z żoną – greg., ks. Marcin Filas 
Msza św. za Parafian – ks. Przemysław Warmiński 
Małoszyna, godz. 10.00 + Rodzice Koral, + Rodzice Gajdzińscy, + Henryk Koral, int. rodziny 

 
PIĘTNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 12 lipca 2020 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1. Dziś przypada kolejna lipcowa niedziela. W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy o świętowaniu 
dnia Pańskiego. Niech na trasach wakacyjnych wędrówek nie zabraknie świątyń. W każdej z nich na 
spotkanie z nami czeka Zbawiciel — Jezus Chrystus. Pamiętajmy, aby nasze zachowanie w czasie ich 
zwiedzania było nacechowane powagą i należną czcią dla Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. 
Pamiętajmy o godnym stroju, o ciszy i choćby krótkiej modlitwie uwielbienia. 
2. W okresie wakacyjnym wakacji kancelaria czynna 18.45 – 19.45. 
3. W czwartek, 16 lipca, w liturgii wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z Góry Karmel i historię 
szkaplerza, która swymi korzeniami sięga XII wieku. Właśnie na Górze Karmel (północno-zachodni Izrael) 
duchowi synowie proroka Eliasza prowadzili gorliwe życie modlitwy. Z powodu prześladowań przenieśli 
się do Europy i dali początek nowemu zakonowi — karmelitów, który wpisał się w historię i duchowe 
oblicze Kościoła. Święci, których wydały zakony karmelitańskie, należą do najpopularniejszych. W tym 
gronie jest Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, a spośród Polaków znany jest Święty Rafał Kalinowski. 
4. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel przypomina nam o jeszcze innym ważnym 
rysie duchowości chrześcijańskiej, a mianowicie o szkaplerzu. Matka Boża objawiła go generałowi 
karmelitów w Cambridge (Anglia) Szymonowi Stockowi w 1251 roku. Obiecała też każdemu, kto będzie 
go nosił do śmierci, że nie zazna ognia piekielnego i żadnego innego niebezpieczeństwa. Dziś wielu z nas 



nosi medaliki szkaplerzne. Zadbajmy o to, aby nie była to tylko dekoracja stroju. Niech to będzie znak 
naszej religijności, noszony z wiarą i miłością. 
5. Serdeczne podziękowania wszystkim wiernym, którzy uczestniczyli w uroczystości wprowadzenia  
ks. prał. ppłk Krzysztofa Karpińskiego na urząd Proboszcza. 
6.  Dziękujemy mieszkańcom Mariantowa i Emerytki – za  przygotowanie świątyni oraz złożoną ofiarę na 
potrzeby Kościoła. Na najbliższą niedzielę uprzejmie proszę parafian, mieszkańców Międzylesia –  
w sobotę, na godz. 9.00. 
7.  Zmarli: Mirosław Golba, Mirosław Zasada. Wieczny odpoczynek… 

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM: 

• 13 lipca — Święci Andrzej Świerad (1030-1034), z pochodzenia Polak, i jego uczeń Benedykt (1033-
1037), dwaj pustelnicy, prowadzący niezwykle surowe życie na terenie dzisiejszych Węgier. 
• 15 lipca — św. Bonawentura (1218-1274), biskup i doktor Kościoła, jeden z najwybitniejszych teologów 
średniowiecza. 
 

Czcigodni Księża! 
 Drodzy Wierni Kościoła Włocławskiego! 
 
 8 lipca Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację księdza biskupa Stanisława Gębickiego  
z urzędu biskupa pomocniczego diecezji włocławskiej, po ukończeniu przezeń 75. roku życia, co 
oznacza, że Ksiądz Biskup przechodzi na emeryturę. 
 Ta sprawa bardzo nas dotyczy: ksiądz biskup Stanisław pełnił przecież swoją posługę 
kapłańską w Kościele Włocławskim od ponad 50 lat, a od ponad 20 lat jako biskup pomocniczy. 
Przyzwyczailiśmy się do Jego obecności we wszystkich parafiach Diecezji. 
 Ojciec Święty Franciszek podkreśla w swoim piśmie wkład księdza biskupa Stanisława  
„w rozwój i życie duchowe diecezji". Wyrażało się to przez posługę sakramentalną, pracę 
dydaktyczną w Wyższym Seminarium Duchownym, odpowiedzialność jako wicerektora seminarium 
oraz kanclerza Kurii. 
 Moją osobistą radością był udział księdza biskupa Stanisława w Radzie Konferencji 
Episkopatu Polski ds. Kultury i Dziedzictwa Kulturowego. Tę zaś funkcję łączył Ksiądz Biskup  
z przewodniczeniem Diecezjalnej Komisji ds. Sztuki, Budownictwa Sakralnego i Kościelnego. 
Wykonując tę posługę udzielał praktycznych i rzeczowych porad duchownym, którzy budowali 
świątynie, przebudowywali prezbiteria czy podejmowali różne inwestycje związane z troską o dobro 
Kościoła. 
 Muszę też wspomnieć dobrą obecność Księdza Biskupa w cotygodniowych obradach Rady 
Biskupiej, spotkaniach Księży Dziekanów, uczestnictwo w Kolegium Konsultorów, a także Radzie 
ds. Święceń. 
 To włączanie się księdza biskupa Stanisława w pracę duszpasterską Kościoła 
Włocławskiego było dla mnie gwarantem solidnego, obiektywnego i kompetentnego oceniania 
różnych aspektów życia Diecezji, za co – jako biskup diecezjalny - pragnę podziękować. Cieszę się, 
że na miarę sil, Ksiądz Biskup będzie dalej pełnił posługi w Diecezji. 
 Proszę was, Siostry i Bracia, abyśmy przechodzącemu na emeryturę Księdzu Biskupowi 
okazali naszą wdzięczność za Jego pracę i otoczyli Go serdeczną modlitwą. 
 Niech nasz Pan, Dobry Pasterz, opiekuje się Księdzem Biskupem w kolejnych latach życia! 
  
 

+ Wiesław Mering 
BISKUP WŁOCŁAWSKI 


