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XIV Niedziela w ciągu
roku

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
Poradnia Życia Rodzinnego
mgr Wanda Antczak, tel. 535101511
Przewodniczący Rady Parafialnej
mgr Krzysztof Zając, tel. 601818235

Modlitwa Ewangelią dnia
Będę wpatrywał się w Jezusa rozmawiającego
ze swoim Ojcem (w. 25-27). Zwrócę uwagę na
serdeczność i czułość, z jaką modli się do Ojca.
• Co mogę powiedzieć o moim kontakcie
z Bogiem Ojcem? Jakie Ja mam relacje
z Bogiem? Wybiorę sobie akt strzelisty, przez
który będę zwracał się do Ojca – „Ojcze”, lub
„Ojcze, kocham Cię”.
Jezus wielbi Ojca za to, że objawia tajemnice
nieba ludziom prostym. Ucieszę się prawdą, że
Bóg Ojciec potrafi być blisko mnie. Objawia mi
swoją miłość w najbardziej zwyczajnej
codzienności. Wyznam Mu swoją miłość
i poproszę Go, aby dał mi serce proste, dziecięce
i szczere.
Będę słuchał Jezusa, który z czułością mówi
„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy obciążeni
i utrudzeni jesteście, a Ja was pokrzepię”

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
Duszpasterze
Prob.: ks. prał. Krzysztof Karpiński
Wikariusze: ks. mgr lic. Mariusz Budkiewicz,
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

• Co najbardziej obciąża moje serce? Jezus
Prosi mnie abym wziął na siebie jego jarzmo
i jak On nosił je w cichości i pokorze.
• Co mogę powiedzieć o tych dwóch cnotach
w moim życiu? Spróbuję przypomnieć sobie
„jarzma” z mojego życia, przez które
doświadczany byłem w cichości i pokorze.
Jezus zachęca mnie, abym uczył się od Niego
cichości i pokory (w. 29). Może mi w tym
pomóc modlitwa i trwanie w obecności Jezusa –
komplementowanie
Jego
serca
cichego
i pokornego.
Czy podołam temu zadaniu? O co poproszę
dziś Jezusa? – O głębokie doświadczenie
prawdy, że jestem w sercu Jezusa.

Intencje mszalne 5 –12 lipca 2020
+ Tomasz Pasternak (int. imieninowa), int. rodziców, siostry i brata z
Niedz.
g. 7.30
5 VII
żoną
+ Zmarłe członkinie Żywego Różańca z Russocic
g. 9.00
+ Jerzy Knebel (15 rocz. śm.), Jadwiga Knebel, int. córki Anny z rodz.
g. 10.30
+ Krzysztof Nowinowski, int. rodz. Maciejewskich, Kozaneckich i
g. 12.00
Dudziak
+ Eugenia i Mikołaj Angulscy, int. córki i wnuków
g. 17.00
+ 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
+ Zygmunt Darul, int. syna Romana z żoną i synem
Poniedz.
g. 17.00
6 VII
+ Waldemar Koźlarek, int. siostry Sylwii Karbowej mężem i dziećmi
g. 18.00
+ Lilla Marzal, int. Maryli Malinger i Pawła Peter – greg., ks. Piotr Ochotny
+ Mariusz Darul, int. rodz. Adamków – greg., ks. Marcin Filas
1) + Lucjan Kasprzak (2 rocz. śm.), int. żony i syna z rodz.
Wtorek
g. 17.00
7 VII
2) + Krzysztof Nowinowski, int. teściów Doroty i Grzegorza
Pokrywieckich
W intencji parafian, Msza św. pod przewodnictwem J. E. Ks. Bp
g. 18.00
Ordynariusza Wiesława Meringa – wprowadzenie Ks. Prał. Ppłk
Krzysztofa Karpińskiego na urząd Proboszcza
+ Lilla Marzal, int. kuzynki Antas – greg., ks. Piotr Ochotny
+ Mariusz Darul, int. rodziny Maleszy z Rudy– greg., ks. Marcin Filas
+ Monika Laskowska, int. wnuka Marcina z żoną i córką
Środa
g. 17.00
8 VII
+ Wanda Drzewiecka, int. Dawida i Izabeli Wozińskich
g. 18.00
+ Lilla Marzal, int. Bogumiły Rychter z rodz. – greg., ks. Piotr Ochotny
+ Mariusz Darul, int. kuzynki Justyny z mężem i dziećmi – greg., ks. Marcin Filas
+ Monika Laskowska, int. wnuczki Marty z mężem i dziećmi
Czwartek
g. 17.00
9 VII
+ Andrzej Mżywa, int. siostry Krystyny
g. 18.00
+ Lilla Marzal, int. chrześniaczki Renaty z rodz. – greg., ks. P. Ochotny
+ Mariusz Darul, int. kuzynów Haliny i Mariusza Przybylskich z rodzinami – greg., ks. Marcin
Filas
+ Tadeusz Dobiecki, int. rodz. Chmurów i Dobieckich
Piątek
g. 17.00
10 VII
g. 18.00 Nowenna: + Romana Kwiatkowska, int. syna Macieja + Józef Tomaszczyk, int. Teresy
Piekarskiej z Międzylesia + 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 + Jan Sobiś, int. bratanków Artura i Roberta Sobiś z
rodzinami + Bogdan Pomianowicz (z racji pogrzebu), int. Zygmunta Poszwy z rodz. + Eugenia
Ziętek, int. Elżbiety z rodz. z Depauli + Marianna Biernat, int. sąsiadów Kasprzaków +
Stanisław Bukowski, int. rodz. Wróblewskich i Ireny Sobańskiej + Zofia Filas, int. Ilony Antczak
z mężem i dziećmi + Lechosław Klimas, int. sąsiadów Bartczaków + Andrzej Łukasik, int.
chrześniaczki Moniki z rodz. + 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.
O zdrowie i potrzebne łaski dla Mieczysława
+ Lilla Marzal, int. Moniki i Piotra Maciaszków z dziećmi – greg., ks. Piotr Ochotny

+ Mariusz Darul, int. kuzynki Małgorzaty Andrzejewskiej z mężem i synem – greg., ks. Marcin
Filas
Msza św. ślubna
Sobota
g. 17.00
11 VII
+ Stanisław, Helena Mikołajczyk, int. dzieci z rodzinami
g. 18.00
+ Lilla Marzal, int. kuzynki Zdzisławy z mężem – greg., ks. Piotr Ochotny
+ Mariusz Darul, int. kuzynki Pauliny Rat z rodz. – greg., ks. Marcin Filas
+ Kazimierz Żerkowski (4 rocz. śm.), int. żony, dzieci i wnuków
Niedz.
g. 7.30
12 VII
+ Maria Maciaszek (4 rocz. śm.), int. dzieci
g. 9.00
+ Izabela Ficner, Anna i Bogumił Jesiołowscy, int. rodziców i rodziny
g. 10.30
+ Jerzy Sołtysiak, int. córki Arlety z Markiem
g. 12.00
+ Bożena Łukasiewicz, int. Ryszardy Malczus z mężem
g. 17.00
+ 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

CZTERNASTA NIEDZIELA W CIĄGU ROKU 5 lipca 2020
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dziś przypada pierwsza lipcowa niedziela. Niech trwające wakacje i urlopy będą okazją do
pogłębienia wiary przeżywanej w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Przez piękno ziemi
przemawia do nas sam Stwórca.
2. W poniedziałek, 6 lipca, w liturgiczne wspomnienie błogosławionej Marii Teresy
Ledóchowskiej, przypada święto patronalne Apostolstwa Chorych, związane ze wspomnieniem
Najświętszej Maryi Panny Uzdrowienia Chorych. Naszą modlitewną pamięcią obejmijmy
chorych, cierpiących i seniorów z naszej wspólnoty parafialnej.
3. Od 1. lipca 2020 r. obowiązki duszpasterskie w naszej parafii objął nowy Proboszcz – Ks.
Prał. Ppłk Krzysztof Karpiński. We wtorek, 7 lipca, podczas Mszy św. o godz. 18.00, J. E. Ks.
Bp Ordynariusz Wiesław Mering uroczyście wprowadzi Ks. Prałata na urząd Proboszcza parafii.
W naszej wspólnocie parafialnej serdecznie witamy także Ks. Mariusza Budkiewicza, naszego
nowego wikariusza. Księdzu Proboszczowi i ks. Mariuszowi życzymy Bożego błogosławieństwa
w naszej wspólnocie i otoczmy ich modlitwą. Wszystkich parafian zapraszamy na tę wtorkową
uroczystość.
4. W okresie wakacyjnym kancelaria parafialna czynna będzie po Mszy św. o godz. 18.00, tj.
w godzinach 18.45 – 19.45.
5. W sobotę, 11 lipca, obchodzimy święto Świętego Benedykta (480-547), opata, patrona
Europy. Założony przez niego zakon benedyktynów przyczynił się do pogłębienia życia
religijnego w Kościele, ale i szeroko rozumianej kultury. Z tej racji papież Święty Paweł VI w
1964 roku ogłosił Świętego Benedykta głównym patronem Europy. Ora et labora – Módl się i
pracuj! – to sposób Świętego Benedykta na dobre chrześcijańskie życie. Do Polski benedyktyni
przybyli wraz ze Świętym Wojciechem (†997). Najbardziej znanym opactwem benedyktyńskim
jest u nas Tyniec.
6. Nie zapominajmy też o tych, dla których lato jest czasem wytężonej pracy, zwłaszcza o
pracujących na roli, na budowach, w szpitalach, transporcie.

7. Dziękujemy mieszkańcom Przemysławowa – za przygotowanie świątyni oraz złożoną ofiarę
na potrzeby Kościoła. Na najbliższą niedzielę uprzejmie proszę parafian, mieszkańców
Mariantowa i Emerytki – w sobotę, na godz. 9.00.
8. Zmarli: Jadwiga Sobczak. Wieczny odpoczynek…

W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:





6 VII – bł. Maria Teresa Ledóchowska (1863-1922), dziewica i zakonnica, która założyła
pismo „Echo Afryki” oraz instytut zakonny pod nazwą Sodalicja św. Piotra Klawera,
patronka dzieł misyjnych w Polsce.
8 VII – św. Jan z Dukli (1414-1484), prezbiter, niezwykle gorliwy franciszkanin, związany z
Krosnem, ze Lwowem i z Poznaniem; słynął z wiedzy teologicznej i daru prorokowania.
11 VII – św. Benedykt (480-547), opat, napisał regułę która stała się podstawą dla wielu
rodzin zakonnych na Zachodzie; św. Paweł VI w 1964 roku ogłosił go głównym patronem
Europy.

Święty Benedykt - patron Europy
Łacińskie imię Benedykt znaczy tyle, co błogosławiony. 11 lipca Kościół katolicki
obchodzi święto św. Benedykta - opata. Dzień ten jest wielką uroczystością dla wszystkich,
których patronem jest św. Benedykt, a szczególnie siostrom benedyktynkom, ojcom i braciom
benedyktynom, których jest założycielem.
Kult św. Benedykta zaczął się szerzyć zaraz po jego śmierci tak w całym zakonie jak i na
świecie. Do Polski przybyli benedyktyni prawdopodobnie już za Bolesława Chrobrego. Według
podania sprowadził ich do Gdańska św. Wojciech. W wieku XI widzimy benedyktynów w
Tyńcu, Łęczycy, Gnieźnie, Wrocławiu, Krakowie, Oleśnicy, Kruszwicy, Lubiniu i Mogilinie. W
1772 r. benedyktyni w Polsce mieli 9 opactw. Łączna liczba zakonników wynosiła wtedy 248.
Obecnie benedyktyni w Polsce mają tylko jedno opactwo w Tyńcu i przeorat w Lubiniu koło
Kościana. Opactwo tynieckie ufundował w 1075 r. król Bolesław Śmiały. W 1975 r. obchodziło
ono 900-lecie swojego istnienia. Są również w Polsce benedyktynki. Najstarszy ich klasztor jest
dotąd w Staniątkach pod Krakowem, który założył w 1216 r. magnat polski, Klemens na
Ruszczy. W 1274 r. mistrz krzyżacki Jan, sprowadził benedyktynki z Pragi do Chełma. Obecnie
kongregacja staniątkowska i chełmińska tworzą jedną polską kongregację, a liczy ona 8 domów.
Św. Benedykt w dziejach Kościoła katolickiego odegrał istotna rolę. Ten wyniesiony do chwały
ołtarzy opat, otrzymał zaszczytny tytuł, mianowicie w 1964 r. papież Paweł VI ogłosił świętego
Benedykta Patronem Europy. Dlatego też od roku 1969 jego doroczne wspomnienie obchodzi się
w liturgii jako święto.

