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Niedziela Palmowa bez poświęcenia 

palm 

 

 

 

 

 

 

 

Wielki Czwartek - 18
00 

Wielki Piątek - 18
00

 

Wielka Sobota - 20
00

 

 

Święte Triduum Paschalne 

Bez udziału wiernych. 

 
 

 



Niedziela Palmowa - 05.04.2020r. 
 Porządek nabożeństw 

 
 

 

 
 
 

 Niedziela 
Palmowa 

 Męki Pańskiej 
05.04.2020r.  

 

7:30 

 
 

10:30 
 

 
12:00 

 
 

15:30 
 

Do Bożej Opatrzności i M.B. Wniebowziętej                     

z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą                   
o dalsze w pewnej intencji.  
Za †† brata Eugeniusza Gąska,  ciocię Helenę 
Mrozek, zmarłych z rodzin Gąska, Gamża, Pustelnik 

i Holewik.   
Za †† Salomeę i Edmunda Oszek, dziadków z obu 
stron, wnuczkę Marysię, zmarłych  z pokrewieństwa  
i dusze w czyśćcu cierpiące.   

Za †† męża Jana Chodzidło w 3 rocz. śmierci, jego 
rodziców: Józefa i Teresę, rodzeństwo                                 
i pokrewieństwo, teściów: Leona i Jadwigę, syna 
Feliksa i dziadków z obu stron, Franciszka i Otylię 
Goraus, jego zięcia Rufina, Jana i Gertrudę Pudełko, 
zmarłych z rodzin Markiton i Łakota  

 

Wielki 

Poniedziałek 

06.04.2020r. 
 

7:00 

18:00 

 

 

Za † Henryka Młotek w 30 dzień po śmierci. 

1. Za ††  Helenę i Pawła Malcharek, rodzeństwo, 

zmarłych z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu 

cierpiące.   

2. Za ††  rodziców: Annę i Emila Cofalik, 

rodzeństwo i dziadków, ks. Tadeusza Fyrla, 

Ojca Cyriaka. Ludwika Klepek, jego rodziców: 

Franciszkę i Józefa, synów, synowe, córkę, 
zięcia, wnuków: Piotra i Jerzego, Krystynę 
Klepek, Daniela Jasny, sąsiadów i dusze                     

w czyśćcu cierpiące.  
Wielki Wtorek 

07.04.2020r. 
7:00 

 

 Za ††  Bronisławę Lotko w rocz. śmierci, męża 

Jana, zmarłych z rodzin: Lotko, Zając, Skiba, 

Duda i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 

Wielka Środa 

08.04.2020r. 
 

18:00 

 

1. Za ††   rodziców: Gertrudę i Ludwika Piegza, 

syna Franciszka, 3 córki, zięciów, wnuków, 

zmarłych z rodzin Żywczok i Piegza, Elżbietę              
i Ludwika Folek, zięcia Alojzego, zmarłych                

z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 

2. Za †† Ignacego Stawowski i syna Zbigniewa. 

Wielki  Czwartek 

09.04.2020r. 

18:00 Msza Wieczerzy Pańskiej 

Wielki Piątek 

10.04.2020r. 

18:00 

 

Ceremonie Wielkiego Piątku 

Wielka Sobota 

11.04.2020r. 

20:00 Wigilia Paschalna za Parafian. 

Sprzątanie kościoła:          

Piątek  10.04.2020r. godz. 900  ul. Robotnicza od nr 44 do końca.    

 

 

 



Niedziela  Wielkanocna Zmartwychwstania Pańskiego 12.04.2020r.  

Porządek nabożeństw 

 

 
 

 

 

 Niedziela 

Wielkanocna 
Zmartwychwstania 

Pańskiego 

12.04.2020r. 

 

7:30 
10:30 

 
 
12:00 
15:30 

Za † brata Eugeniusza Walczak w rocz. śmierci.  
Za ††  Jerzego Klepek, jego rodziców i brata Piotra, 

Mieczysława Pawlus, ojca Jana, brata Zbigniewa, 
zmarłych z rodzin: Klepek, Pawlus, Pydych i Boryś.   
Za † Andrzeja Iwańczuk w rocz. śmierci.   

Za ††  Helenę i Franciszka Szendera, syna 

Alojzego, córkę Marię, zięcia Zygmunta,                 

ks. Alojzego Walę,  Alojzego i Filomenę 
Grelowski, 3 córki, zięcia Józefa, Helenę                       
i Romana Grygieradzki i dusze w czyśćcu 

cierpiące.  

 
Poniedziałek 
Wielkanocny 

13.04.2020r. 
 

7:30 
10:30 

 
 

12:00 

Za †  Elżbietę Adamek – od Róż Różańcowych.  
Za †† Alojzego Oszek, rodziców: Jadwigę i Ludwika 
Oszek, 5 synów, 3 córki, zmarłych z pokrewieństwa              
i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Za †† rodziców: Marię i Szczepana Krupa, Weronikę 
i Henryka Gruszczyk, synów: Benedykta i Antoniego 
oraz zmarłych z pokrewieństwa.  

Wtorek 

Wielkanocny 

14.04.2020r. 

8:00 

 

Za †† Annę Konieczny w 35 rocz. śmierci, męża 

Franciszka, syna Edwarda i wnuka Janusza. 

 

Środa  

Wielkanocna 

15.04.2020r. 
 

18:00 1. Za †† Martę i Jana Baron, syna Jana, córkę Stefanię, 
zięcia Józefa, Franciszkę, Konrada i Bertę Gąska, 

syna Edmunda, wnuka Eugeniusza i zmarłych                     

z pokrewieństwa.  

2. Za ††   rodziców: Marię i Hieronima Machulec, 

córkę Łucję, dziadków, Stanisława i Jadwigę 
Gruszka, 2 synów, synową i zmarłych                                 

z pokrewieństwa. 

 Czwartek 

Wielkanocny 

16.04.2020r. 

7:00 

 

Za † Martę Nowok – od Zakładu Pogrzebowego 

Mamok. 

 

Piątek 

Wielkanocny 

17.04.2020r 
 

18:00 1. Za ††  Marię i Antoniego Goli, syna Henryka, 

wnuka Czesława, ks. Wilhelma Goli, Annę                      
i Augustyna Kudła, Jana Pilisa, zmarłych                       

z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  

2. Za †† Jana i Katarzynę Paszek, ich rodziców, syna 

Pawła, synową Bronisławę, zięcia Edmunda, 

zmarłych z pokrewieństwa, Stanisława i Gertrudę 
Strządała, ich rodziców, rodzeństwo i dusze                    

w czyśćcu cierpiące.  

 

 

 

 

 



 

Sobota 

Wielkanocna 

18.04.2020r. 
 

18:00 

 

1. Za †† Jana Langer, syna Bernarda, rodziców: 

Marię i Ludwika Langer, Martę i Ludwika 

Gryman, zmarłych z rodzin Langer i Gryman oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące.  

2. Za †† Franciszkę i Alojzego Ziebura, synową 
Krystynę, ks. Franciszka Ziebura i zmarłych                  

z pokrewieństwa.  

 
 II Niedziela 

Wielkanocna 
Miłosierdzia 

Bożego 

19.04.2020r.  
 

7:30 
 
 
 

10:30 
 
 

12:00 

15:30 
 

Za †† Brunona Gonska na pamiątkę urodzin, córkę 
Bernadetę, jego rodziców: Pawła i Katarzynę, 
teściów: Wiktorię i Teofila oraz zmarłych                         
z pokrewieństwa.   

Do Bożej Opatrzności i M.B. Nieustającej Pomocy           
z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą                 
o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.  
Za † Bronisławę Mańka w 1 rocznicę śmierci.  

Za †† Romana Witułę w 4 rocz. śmierci i żonę 
Janinę.  

Sprzątanie kościoła:         

Sobota  18.04.2020r. godz. 9
00

  ul. Powstańców Śl. od nr 1 do nr 47. 

\ 

 

SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA 
 

Zgodnie z zarządzeniem ks. arcybiskupa Wiktora Skworca w parafiach nie będzie 
możliwości skorzystania z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie! Jednak w sytuacjach 
wyjątkowych, wyrazem duszpasterskiej troski będzie umożliwienie skorzystania z sakramentu 
pokuty i pojednania tym wiernym, którzy o to osobiście poproszą. Wskazane jest uprzednie, 
telefoniczne umówienie. Miejscem takiej spowiedzi niech będzie zakrystia, salka parafialna 
bądź inne pomieszczenie. Należy przy tym zachować wskazane środki ostrożności                        
i wzajemnego bezpieczeństwa – petenta i spowiednika. 
 
 

MODLITWA O ZAPRZESTANIE ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ EPIDEMII 

KORONAWIRUSA 
 
 

Ojcze nasz, pełni ufności prosimy Ciebie, aby koronawirus nie siał więcej zniszczeń i aby udało 

się jak najszybciej opanować epidemię. 
Prosimy, abyś przywrócił zdrowie zakażonym i pokój miejscom, do których koronawirus  już 

dotarł. 

Przyjmij tych, którzy zmarli na skutek tej choroby, oraz pociesz ich rodziny. 

Wspieraj i chroń personel medyczny zwalczający wirus, 

inspiruj i błogosław tym, którzy starają się opanować sytuację. 
Panie Jezu, lekarzu naszych dusz i ciał, czujemy się bezradni 

w tej sytuacji ogólnoświatowego zagrożenia, ale ufamy Tobie, 

i prosimy udziel nam pokoju i zdrowia. Matko Boża, chroń nas 

 i opiekuj się nami, i prowadź nas w miłości do Twojego Syna, Jezusa. 

 

 

 



 

 
 

 
Gdy nosisz różaniec,  szatana boli głowa. Kiedy używasz go, on upada. 

Kiedy widzi on jak się modlisz, mdleje. 
Módlmy się na różańcu w każdym czasie, a on będzie omdlewał. 

Czy wiedziałeś, że gdy chcesz przekazać tę wiadomość, 
to szatan będzie próbował cię zniechęcić? 

 
 

 

Z okazji Świąt Wielkanocnych, jakich jeszcze w 

historii świata nie było, chcemy złożyć Wam Drodzy 

Parafianie najlepsze życzenia:  

zawierzenia Chrystusowi Zmartwychwstałemu wszystkich 

trosk 

 i niepokojów tego szczególnego okresu. Nie traćcie nadziei 

na lepsze jutro. Tylko w Bogu możemy znaleźć pomoc i 

opiekę. 
Tak jak pogoda w ciągu krótkiego czasu może nagle ulec 

zmianie, tak i my musimy zawsze liczyć się  
z nieprzewidzianymi zdarzeniami, które niczym czarne chmury będą nam towarzyszyć. 

Czasami niebo musi pociemnieć, abyśmy na nie spojrzeli i znowu odnaleźli słońce.  

Niechaj Bóg, który zwyciężył śmierć, obdarza Was spojrzeniem pełnym miłości każdego dnia 

Waszego życia! I nigdy już nie będziesz czuł się samotny! 

Życzymy Wam przede wszystkim dużo zdrowia, pogody ducha, Świąt pełnych nadziei i ufności 

w Boży plan. 

                                                                  Ks. proboszcz i redakcja Zwiastuna.  

 

 
 
 

Sport 
Zgodnie z komunikatem Departamentu Rozgrywek Krajowych PZPN wszystkie 

rozgrywki piłkarskie są zawieszone 

do 26 kwietnia 2020r. 

 



 

Informacje Sołeckie 
5 kwietnia 2020r. 

1. Zamknięte place zabaw, siłownie i skwery. Z powodu panującej epidemii, 

wszystkie te obiekty zostały zamknięte – ustanowiono zakaz korzystania z 

tych terenów. Prosimy o stosowanie się do zaleceń naszych władz centralnych. 

2. Pamiętajmy o stosowaniu zasad bezpieczeństwa w czasie robienia zakupów. Wszystkie 

zasady i obostrzenia są przekazywane za pośrednictwem mediów. Róbmy zakupy 

przemyślanie, nie chodźmy do sklepu po jeden produkt, starajmy się robić zakupy jak 

najrzadziej, by nie narażać siebie, swoich bliskich oraz innych osób. 

3. Urząd Miejski działa w ograniczony sposób. Jeśli mamy do załatwienia jakąś sprawę, 
najlepiej zadzwonić i zorientować się o możliwości i sposobie załatwienia sprawy. Na 

stronie UM, w zakładce „Struktura Urzędu” można znaleźć numery telefonów do 

poszczególnych wydziałów. 

4. Komunikacja Gminna. Autobusy kursują według rozkładu obowiązującego w dni robocze 

– wolne od nauki szkolnej. Przystanek do wsiadania na linii „A” znajduje się przy cmentarzu 

ewangelickim, natomiast wysiąść można również przy szkole podstawowej. Rozkład jest 

dostępny na przystankach oraz na stronie internetowej „www.studzionka.net.pl” 

5. W najbliższych dniach rozpocznie się remont dróg tłuczniowych. Urząd Miejski zawarł 

umowę z wykonawcą i roboty mogą się rozpocząć. Mamy zapewnienie, że remont dróg 

tłuczniowych – ul. Teligi i część ul. Wieczorka będzie u nas w pierwszej kolejności, 

natomiast ul. Polna czeka na dotację, by wykonać nawierzchnię asfaltową. 
6. Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 933. Mieszkańcy, którzy mają zjazdy na 

remontowanym, pierwszym odcinku tej drogi, zgłosili problem, że zjazdy – przejazdy, które 

dotychczas były w jednej osi i można było bez problemu przejechać na drugą stronę teraz się 
„rozjeżdżają”. Jest to spowodowane tym, że przejazdy nie są prostopadle do DW 933 i 

wtedy, gdy droga jest poszerzana, dochodzi jeszcze ścieżka pieszo-rowerowa, zjazdy z 

polnych dróg są wykonywane jako prostopadłe do DW, zaczynając od krawędzi ścieżki 

pieszo-rowerowej. 
Na odcinku Pawłowice – ul. Stawowa są 2 takie przejazdy, a na odcinku ul. Jedności – 

Tartak są 4 takie przejazdy. Proszę zainteresowane osoby o sprawdzenie tego na mapkach, 

które są dostępne na stronie „studzionka.net.pl”. Zostały już podjęte kroki              w celu 

korekty tych zjazdów na ile jest to możliwe, prosimy również zainteresowanych o 

zgłoszenie tego problemu w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Katowicach – tel. 32 781 92 

11 

7. Zarząd Spółki Wodnej przypomina o uregulowaniu składki za 2020r. Wysokość składki 

się nie zmienia: 20 zł od posesji oraz 7 zł od pełnego hektara. Dane do przelewu: 56 8447 

0005 0011 3814 2000 0001 - Spółka Wodna Sołectwa 

Studzionka, ul. Jedności 4, 43-245 Studzionka, tytułem; „składka za 2020”. 

                                Rodzinie zmarłej śp.:  Krystyny Młotek 

                                                składamy serdeczne wyrazy współczucia.     

                                                                  Rada Sołecka oraz Sołtys  Ireneusz Gruszka. 

 

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  

 


