
          Zwiastun  
Wniebowziętej 

 
Parafia Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny 

w Studzionce 

  1305 – 2020 
 

1                                02 luty 2020 r. 

            Nr 3/2020r. (591) 

  1640-0976 Nakład 480 

 

NiedzielaNiedzielaNiedzielaNiedziela    ––––    Ofiarowanie PańskieOfiarowanie PańskieOfiarowanie PańskieOfiarowanie Pańskie    ----    02020202....02020202....2222020020020020r.r.r.r.        
 

 

 

 

 

 
 
  

 
 
 

 
 

 

2 lutego Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na 

pamiątkę ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego syna, Jezusa,                  

w świątyni jerozolimskiej. W czasie Ofiarowania starzec Symeon wziął na ręce 

swoje Pana Jezusa i wypowiedział prorocze słowa: "Światłość na oświecenie 

pogan i na chwałę Izraela" (Łk 2, 32).  

W polskiej tradycji jest to też święto Matki Bożej Gromnicznej.  

2 lutego przypada także dzień osób konsekrowanych. Siostry i bracia zakonni, 

podobnie jak Jezus w świątyni Jerozolimskiej, ofiarowują swoje życie na wyłączną 
służbę Bogu. 
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Niedziela – Ofiarowanie Pańskie – 02.02.2020r. 

 Porządek nabożeństw 
 

 

 
 Niedziela 

Ofiarowanie 

Pańskie 
02.02.2020r.  

 

7:30 
 
 

 
10:30 
12:00 

 

 
15:00 
15:30 

Za †† Augustyna i Gertrudę  Śleziona, ich rodziców               
i rodzeństwo, syna Lucjana, ks. Wilhelma Goli, 
Janusza Gawryla, Józefa Małys i dusze w czyśćcu 

cierpiące.   
Za † Alojzego Szymoszek – od sąsiadów.  
Za †† Annę Spyra w rocz. śmierci, rodziców                            
i teściów, brata Alojzego Przemyk, Floriana, 

Brunona i Hildegardę Spyra.   
Nabożeństwo popołudniowe  
Za † Józefa Waleczek w 5 rocz. śmierci.   

Poniedziałek 

03.02.2020r. 
Św. Błażeja 

17:00 

 

 

1. Za ††  Katarzynę i Ludwika Mańka, syna Sylwestra, 

2 synowe, 2 zięciów i Jana Mańka, Łucję                             
i Walentego Nowok, syna Pawła i zięcia.  

2.  Za ††  Amalię i Zdzisława Kegel, córkę Zdzisławę, 
Bronisławę i Ludwika Kosek, córkę Antoninę.  

Wtorek 

04.02.2020r. 
7:00 

 

Za dusze w czyśćcu cierpiące – od pewnej rodziny.  

 

Środa 

05.02.2020r.  
Św. Agaty 

17:00 

 

1. Za †† Floriana Spyrę, Pawła, Marię, Jadwigę, 
Brunona, Hildegardę, Annę Spyra, Ludwika, 

Katarzynę, Sylwestra, Klarę, Bronisławę Mańka. 
2. Za ††  Elżbietę, Floriana, Danutę Pojda, ich 

rodziców, Franciszka Koczar.   

 

 

I Czwartek 

06.02.2020r. 
Św. Pawła Miki                     

i Towarzyszy 

15:00 

 

 

16:30 

17:00 

 

W intencji żyjących emerytów, rencistów i inwalidów              

z Koła Emerytów Studzionki i za zmarłych członów            

z koła.  

Różaniec powołaniowy.  

1. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne                  

i kontemplacyjne.  

2. Za †† Pawła Ziebura, brata Jana, rodziców: Cecylię              
i Leona, Antoniego i Anielę Łakota, zmarłych                     

z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące. 

I Piątek 

07.02.2020r. 
Św. Franciszka Salezego 

7:00 

17:00 

 

W intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

1. Za † Franciszka Smołka na pamiątkę urodzin. 

2. Za †† Stefanię i Franciszka Szuścik, ich rodziców                

i zmarłych z pokrewieństwa. 

 

 

Sobota 

08.02.2020r. 
. 

17:00 

 

 

1. Za †† Eugeniusza Gąska na pamiątkę urodzin, jego 

dziadków: Franciszkę, Konrada i Bertę Gąska, 

Gertrudę i Augustyna Gamża, zmarłych z rodzin 

Gąska i Gamża oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

2. Za †† Ludwika Świerkot,  rodziców i teściów, 

zmarłych z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu 

cierpiące.  

Sprzątanie kościoła:          

Poniedziałek 03.02. i sobota  08.02.2020r. godz. 9
00

  ul. Wodzisławska od nr 1 do 

nr 30.    
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V Niedziela  Zwykła – 09.02.2020r.  

Porządek nabożeństw 
 

 

 
 

 V Niedziela 

Zwykła  

09.02.2020r. 

 

7:30 

 

 

10:30 

 

12:00 
 

 

15:00 

15:30 

Za †† Elżbietę Bujar, Stefanię i Augustyna 

Sosna, Marię i Pawła Bujar oraz zmarłych  

z pokrewieństwa. 

Za † Franciszka Kolon – od pracowników 

Zakładów Mięsnych Kania. 

Za †† Gertrudę i Ludwika Czerwiński, 
dziadków z obu stron  oraz zmarłych z rodzin: 

Czerwiński, Kasperczyk i Czernik. 

Nabożeństwo popołudniowe. 

Za †† Gintra Hrapeć w 12 r. śmierci,  żonę 
Marię, zięcia Janusza, zmarłych z rodzin: 

Wojciech, Hrapeć i Gasiński oraz dusze  
w czyśćcu cierpiące.  

 

Poniedziałek 

10.02.2020r. 
Św. Scholastyki 

17:00 1. Za †† Marię i Franciszka Czerwiński, wnuka 

Henryka, Franciszka Marksa, Wiktora Kania, 

zmarłych z rodzin: Czerwiński, Marks, Jaworski  

i dusze w czyśćcu cierpiące.  

2. Za †† Martę Szyndler w rocz. śmierci, męża 

Wiktora, rodziców, rodzeństwo i zmarłych  

z pokrewieństwa.  

 

Wtorek 

11.02.2020r. 
NMP z Lourdes  

Dzień Chorego 

7:00 

 

 

16:30 

17:00 

Za †† Alojzego Sojka, żonę Zofię, zięcia Jana, 

Jana i Hildegardę Żemła, 2 córki, zmarłych  

z rodzin: Jaworski, Sojka i Żemła.  

Różaniec 

W intencji wszystkich chorych i starszych 

parafian.  

 

Środa 

12.02.2020r. 
 

17:00 1. Za ††  Annę i Pawła Mrzyk oraz dusze  

w czyśćcu cierpiące.  

2. Za †† Annę Golec, męża Mieczysława, 2 synów  

i zmarłych z pokrewieństwa oraz Teresę 
Misiarz, męża Dominika i zmarłych  

z pokrewieństwa.  

 Czwartek 

13.02.2020r. 
 

7:00 Do Bożej Opatrzności i M.B. Nieustającej Pomocy  

z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą  
o dalsze w pewnej intencji. 

 Piątek 

14.02.2020r 
Św. Cyryla 

 i Metodego 

17:00 1. Za †† męża Franciszka Pająk, córkę Barbarę, 
rodziców i teściów, Martę Stryczek, szwagrów: 

Pawła Bratek i Bernarda Goraus, bratową 
Jadwigę Pydych.  

2. Za †† Jerzego Maroszek, rodziców i teściów, 

bratową Lidię i zmarłych z pokrewieństwa. 
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Sobota 

15.02.2020r. 
 

13:30 

 

 

 

14:30 

 

 

 

 

 

 

15:30 

 

 

17:00 

 

Do Bożej Opatrzności i Matki Bożej 

Wniebowziętej z podziękowaniem za odebrane 

łaski z prośbą o dalsze dla Ireny z okazji 60 rocz. 

urodzin. 

Do Bożej Opatrzności i Matki Bożej 

Wniebowziętej z podziękowaniem za otrzymane 

łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo i zdrowie 

dla rocznika 1969 z okazji 50 rocz. urodzin,                

o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla nauczycieli 

i wychowawców oraz za zmarłych kolegów                   

i nauczycieli.  

Do Bożej Opatrzności i Matki Bożej 

Wniebowziętej z podziękowaniem za odebrane 

łaski z prośbą o dalsze    w pewnej intencji. 

1. Za †† Gerarda Łakota w rocz. tragicznej 

śmierci, jego rodziców: Pawła i Teresę, brata 

Jana, Ludwika i Ludwinę Hrapeć, Alfreda                 

i Annę Mikołajec i zmarłych z pokrewieństwa.  

2. Za †† Martę Langer w 6 rocz. śmierci                        

i zmarłych  z pokrewieństwa.  
 

 
VI  Niedziela 

Zwykła 
16.02.2020r.  

 

7:30 

 

 

10:30 

 
12:00 

15:00 

15:30 

 

Za †† Józefa Waleczek, jego rodziców, brata, 

bratową,  szwagra, chrześniaka i dusze                         

w czyśćcu cierpiące.  

Za † siostrę Gertrudę Hyski – od braci: 

Franciszka           i Henryka z rodzinami.  
Za † Teresę Mazur w 3 rocz. śmierci.   

Nabożeństwo popołudniowe  

Za †† rodziców:  Elżbietę i Edwarda Wójcik, 

Krystynę i Edwarda Piszczek, brata Dariusza 

Piszczek, dziadków z obu stron, zmarłych                     

z rodzin: Wójcik, Gryman, Piszczek i Baron.  
Sprzątanie kościoła:          

Poniedziałek 10.02. i sobota  15.02.2020r. godz. 9
00

  ul. Wodzisławska od nr 31 do 

końca.    
 

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

       Niedziela – Ofiarowanie Pańskie  -  02.02.2020r. 
 

1. Wraz z całym Kościołem przeżywamy dziś święto Ofiarowania Pańskiego. Zgodnie            

z tradycją przynosimy do Kościoła świece, aby jeszcze mocniej sobie uzmysłowić, że 

zgodnie ze słowami Symeona Chrystus jest „światłem na oświecenie pogan”. Dzisiejsze 

święto jest od 24 lat przeżywane w Kościele jako Światowy Dzień Życia 

Konsekrowanego. Osoby konsekrowane, które przez śluby zakonne oddają się                      
w sposób zupełny Panu Bogu, są dla nas szczególnym światłem na drogach doczesności 

i zwiastunami przyszłego życia. Dlatego wspierajmy je naszą modlitwą, aby pozostały 

zawsze wierne powołaniu, które realizują dla dobra całej wspólnoty Kościoła. 
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2. Zapraszam na nabożeństwo popołudniowe o godz. 15
00

.  

3. W poniedziałek  o godz. 1600
 zbiórka Ministrantów. Po Mszy św. będę 

udzielał błogosławieństwa św. Błażeja. O godz. 17
45

 spotkanie Grupy 

Misyjnej. 

4. W środę o godz. 1600 
spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. VIII. Po 

Mszy św. będzie święcenie chleba, wody i soli św. Agaty. O godz. 17
30

 

nabożeństwo przed Wotywnym Obrazem.  

5. W I czwartek miesiąca: o godz. 15
00

 Msza św. w intencji żyjących i zmarłych 

emerytów, rencistów i inwalidów z Koła Emerytów w Studzionce. 

O godz. 16
30

 różaniec powołaniowy. 

O godz. 17
30 

Msza św. o powołania.  

6. W I piątek miesiąca: o godz. 7
00

 Msza św. w intencji czcicieli NSPJ, 

O godz. 9
00

 odwiedziny chorych i starszych parafian (proszę o zgłoszenie                 

w zakrystii). 

O godz. 15
00

 spowiedź  dzieci.  

O godz. 16
00

 spowiedź dla kandydatów do bierzmowania.  

O godz. 17
00

 zapraszam na Mszę św. szkolną. Po Mszy św. będę udzielał 

specjalnego błogosławieństwa dla kobiet w stanie błogosławionym z prośbą                
o szczęśliwe rozwiązanie.  

7. W sobotę  o godz.  16
00

 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do 

spowiedzi św. 

8. W czwartek, 27 lutego, zapraszam na Apel Jasnogórski do Częstochowy, 

wyjazd                    o godz. 17
00

. Zapisy w zakrystii. 

9. W Sobotę 29 lutego zapraszamy czcicieli św. Ojca Pio na doroczne 

spotkanie wielkopostne w Knurowie. Zapisy w zakrystii.  

10. Dziękuję za sprzątanie kościoła paniom z ul. Rolniczej i Borek, a w tym 

tygodniu  w poniedziałek  i w sobotę  o godz. 9
00

  zapraszam panie  z ul. 

Wodzisławskiej  od nr 1 do nr 30.     

11. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę przeznaczoną na zakony kontemplacyjne    

w naszej archidiecezji. Za tydzień kolekta jest przeznaczona na archidiecezję 
katowicką (na utrzymanie, remont i działalność domów rekolekcyjnych). 

12. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego, Małego Gościa  i Zwiastuna.  

 

 Boże, nasz Ojcze, przez Najświętszy Sakrament, który przyjęliśmy, umocnij w nas 

swoją łaskę, Ty spełniłeś oczekiwanie Symeona i pozwoliłeś mu oglądać przed śmiercią 
Chrystusa,  spraw, abyśmy dążyli na spotkanie ze Zbawicielem i osiągnęli życie wieczne. 

 

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

V  Niedziela Zwykła -  09.02.2020r.  
1. Po raz kolejny w naszym życiu przychodzimy do naszej świątyni, aby wziąć udział                       

w niedzielnej Mszy Świętej. Jest to dla każdego z nas wyjątkowy czas spotkania                   

z naszym Zbawicielem i złożenia Jego Najświętszej Ofiary. Pan Jezus wzywa nas, 

abyśmy w naszej codzienności, każdego dnia, także w tym rozpoczynającym się 
tygodniu byli światłem i solą wszędzie tam, gdzie żyjemy, uczymy się, pracujemy. 

Aby tak mogło się stać, przeżyjmy jak najlepiej to nasze niedzielne spotkanie                       

z Chrystusem, otwórzmy nasze serca na słowo Boże, na przyjęcie Komunii św.                   

i pozwólmy, aby nasze umysły zostały przeniknięte światłem Ewangelii. 
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2. Zapraszam na różaniec do 7 Boleści Matki Najświętszej o godz. 15
00

. 

3. W poniedziałek o godz. 1600
 zbiórka ministrantów. O godz. 18

00
  spotkanie 

Zelatorów Róż Różańcowych.   

4. We wtorek obchodzimy wspomnienie NMP z Lourdes: o godz. 16
30 

 różaniec,  

o godz. 17
00

 Msza św. w intencji chorych i starszych parafian.  

Podczas Mszy św. będzie udzielany sakrament chorych oraz zostaną 
wprowadzone do naszej parafii relikwie św. Bernadety Soubirous z Lourdes. 

5. W środę o godz. 1600 spotkanie kandydatów do bierzmowania z klasy VII.   

Po Mszy św. nabożeństwo przed Wotywnym Obrazem.  
6. W piątek: o godz. 1600

 spotkanie Dzieci Maryi, 
 o godz. 17

00
 Msza św. szkolna, 

po Mszy św. spotkanie Oazy, 
7. W sobotę  o  godz. 1600

 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do 
spowiedzi św.  

8. Dziękuję za sprzątanie kościoła paniom z ul. Wodzisławskiej od nr 1 do nr 30, 
a w tym tygodniu w poniedziałek i w sobotę  na godz. 9

00
 zapraszam panie                 

z ul. Wodzisławskiej od nr 30 do końca.  
9. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę przeznaczoną na archidiecezję katowicką (na 

utrzymanie, remont i działalność domów rekolekcyjnych). 
10. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego.  
11. Zapraszam na Apel Jasnogórski w czwartek 27 lutego oraz na spotkanie 

czcicieli św. Ojca Pio w Knurowie w sobotę 29 lutego. Zapisy w zakrystii.  
 
Boże, Ty pozwalasz nam spożywać jeden Chleb eucharystyczny i pić z jednego Kielicha,  

prosimy Cię, daj nam prowadzić takie życie,  abyśmy zjednoczeni w Chrystusie, z radością 

przyczyniali się do zbawienia świata. 

 

Żywy Różaniec 
 

 W poniedziałek, 10 lutego, o godz. 17
45

 w Domu Parafialnym 

odbędzie się doroczne podsumowująco-informacyjne spotkanie wszystkich 

zelatorów Róż Różańcowych z ks. Proboszczem.  

 

Maria Bernadetta urodziła się 7 stycznia 1844 r. w Lourdes jako 

najstarsza z rodzeństwa. Była córką ubogiego młynarza. W dwa 

dni po urodzeniu otrzymała chrzest. Kiedy miała 11 lat, przyjęła 

ją do siebie krewna, u której pasała owce. Po trzech latach 

wróciła do rodzinnego Lourdes, aby przygotować się do                 

I Komunii Świętej. I wtedy - 11 lutego 1858 r. - po raz pierwszy 

Bernadecie objawiła się Matka Boża nad rzeką Gave, w pobliżu 

groty Massabielle. Wezwała ją do modlitwy różańcowej oraz do 

czynów pokutnych w intencji nawrócenia grzeszników.                      

W ciągu pół roku Matka Boża objawiła się Świętej 18 razy. 

Wizje te dały początek słynnemu sanktuarium w Lourdes. W roku 1862 biskup diecezji 

Tarbes, Laurence, do której należało Lourdes, ogłosił dekret o prawdziwości objawień. 
Po 4 latach cierpień 16 IV 1879 roku Bernadetta odeszła po cichutku po nagrodę do Pana 

mając zaledwie 35 lat. 
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Informacje Sołeckie 
2 luty 2020r. 

1.  Szkolenia chemizacyjne. Śląski Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego w Częstochowie - Powiatowy Zespół w Pszczynie 

ogłasza nabór na szkolenia chemizacyjne - uzupełniające i podstawowe 

"Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym". 

Terminy: 

25.02.2020r. - Rudołtowice - szkolenie uzupełniające 

26.02.2020r. - Studzionka - szkolenie uzupełniające 

03.03.2020r. - Brzeźce - szkolenie uzupełniające 

10-11.03.2020r. - Brzeźce - szkolenie podstawowe 

UWAGA: w związku z wejściem przepisów RODO, nie będą wysyłane 

powiadomienia o konieczności odnowienia ważności zaświadczenia. 

Koszt szkolenia uzupełniającego: 90 zł., podstawowego: 120 zł.  

Kontakt:  

Iwona Wróbel - Olszak: tel. 515 275 910 (szkolenie 25.02.; 10-11.03.) 

Anna Rogala - Romanek: tel. 515 275 909 (szkolenie 26.02.; 03.03.) 

Biuro PZDR w Pszczynie, ul. Bielska 44, tel. 32 210 33 28 

2.  Informacja Wojewody Śląskiego w sprawie zwalczania ASF: Jednym                    

z działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa afrykańskiego pomoru 

świń jest lokalizacja oraz szybka izolacja i utylizacja padłych dzików. 

Zgłoszenia o znalezieniu padłych dzików przyjmowane są całodobowo przez 

Powiatowe Centra Zarządzania Kryzysowego. Zgłoszenia można kierować 
również za pośrednictwem numeru 112. 

3.  Nowe znaki na ulicy Robotniczej. W mijającym tygodniu, na skrajach ul. 

Robotniczej, pojawiły się znaki ograniczające tonaż pojazdów ciężarowych do 

15 ton, za wyjątkiem dojazdu do posesji. Znaki zostały ustawione na nasz 

wniosek przez Urząd Miejski. Ma to na celu ograniczenie ruch samochodów 

ciężarowych na tej drodze. Ograniczenia tonażowe zostały również ustawione 

przy skrzyżowaniach ul. Wieczorka z ul. Teligi oraz ul. Stawowej z ul. 

Wodzisławską.  
W celu egzekwowania ograniczeń tonażu, mogą się nasilić kontrole policyjnej 

drogówki. 

4.  Frezowanie DW 933 od świateł w Pawłowicach do Kolonii Studzieńskiej. 
Od najbliższego tygodnia ma się rozpocząć frezowanie tego odcinka, dlatego 

wystąpią tam duże utrudnienia w ruchu pojazdów. Sugerujemy, aby                    

w kierunku Pawłowic poruszać się ul. Rolniczą. Frezowanie 

najprawdopodobniej rozpocznie się już w poniedziałek. 

 

                                Rodzinie zmarłego śp.  Jana Łakoty                                                       

                                             składamy serdeczne wyrazy współczucia.                                 

                                                                                      Rada Sołecka oraz Sołtys 

                                                                                               Ireneusz Gruszka 
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PODZIĘKOWANIE 

Chcielibyśmy jako właściciele tartaku Drewpol, Mariusz Ślimak                 

i Krzysztof Pintal, z całego serca podziękować Straży Pożarnej                    

w Studzionce, za szybką i profesjonalną akcję ratunkową, podczas 

pożaru na naszym tartaku. 

Swoje podziękowania chcemy złożyć również na ręce Pana Jerzego 

Białasa, który pomógł nam w sposób szczególny, w tym trudnym dla 

nas okresie. Bóg zapłać.  
 

DREWPOL 

tel./fax: +48 32 4483070 

 

ZAPROSZENIE 
 

 Zarząd Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Studzionce zaprasza 

członków koła na zebranie sprawozdawczo-wyborcze dnia 06.02.2020r. 

Msza św. w intencji żyjących i zmarłych członków Koła będzie o godz. 

15
00

 po Mszy św. około godz. 16
00

 zebranie połączone z biesiadą.  
 Wycieczka do Koszęcina odbędzie się 25.04.2020r. tj. sobota.  

     Za treść ogłoszeń Janina Waleczek 

 

 

Podziękowanie 
Księdzu proboszczowi,  ks. Erykowi Jureckiemu, służbie liturgicznej, 

krewnym bliższym   i dalszym, sąsiadom, znajomym,  pocztom 

sztandarowym, delegacjom,   braciom Ewangelikom oraz wszystkim, którzy 

wzięli udział  w  pogrzebie naszego kochanego  męża,  ojca i dziadka  

Ś.P. JANA ŁAKOTA 
za modlitwy, kwiaty i wyrazy współczucia serdeczne Bóg zapłać 
                                                             składają: żona z rodziną.  

 

ZW – dwutygodnik parafialny. Zespół redakcyjny: ks. prob. Janusz Ahnert, Ireneusz Gruszka,  

             Piotr Niezgoda; opracowanie graficzne i skład: Jadwiga Kost i Apolonia Paszyna. 

            43-245 Studzionka, ul. Jedności 14; tel. (032) 212 33 56  
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