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XIV Niedziela Zwykła - 05.07.2020r. 

 Porządek nabożeństw 

 

 
 

 

  XIV 

Niedziela 

Zwykła 

05.07.2020r.  
 

7:30 
 

10:30 
 

 
 
12:00 

 

15:30 
 

Za †  Jana Łakota – od rodzin Mańka i Spyra 
zamiast kwiatów.     
Za †† Kazimierza Ziebura w 30 dzień po śmierci, 
Elżbietę Łakota na pamiątkę urodzin, męża 

Ryszarda, zmarłych z pokrewieństwa i dusze                    
w czyśćcu cierpiące.    
Za † Eugeniusza Szendera na pamiątkę urodzin – od 
córek.  

Za ††  Ludwika Paszka w rocz. śmierci, rodziców, 
rodzeństwo, zięcia, Bernarda Mrozek, Monikę                 
i Apoloniusza Skipioł, Franciszkę, Konrada i Bertę 
Gąska, syna Edmunda, wnuka Eugeniusza oraz 

zmarłych z rodzin: Paszek, Gąska i Skipioł.  

 Poniedziałek 

06.07.2020r. 
Bł. Marii Teresy 

Ledóchpowskiej 

18:00  Za ††  rodziców: Zofię i Franciszka Sodzawiczny, 

zmarłych z pokrewieństwa z obu stron, zięcia 

Maksymiliana, synową Elżbietę i dusze w czyśćcu 

cierpiące.  

Wtorek 

07.07.2020r. 
 

7:00 

 

 Za ††  rodziców: Jana i Bronisławę Lotko, Ignacego                  

i Annę Duda, ich rodziców i rodzeństwo, zmarłych                  

z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  

 Środa 

08.07.2020r. 
Św. Jana z Dukli 

18:00 

 

 Za †† Stanisława Król, zmarłych z rodzin Król                        

i Gębacki.   

   Za †† rodziców: Zofię i Ludwika Mańka, Pawła                    

i Gertrudę Chrapeć oraz zmarłych z pokrewieństwa. .   

  Czwartek 

09.07.2020r. 
 

7:00 

 

 

12:00 

 Do Bożej Opatrzności i Matki Bożej Wniebowziętej                

z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

w pewnej intencji.  

Ślub rzymski: Karola Sodzawiczny i Justyny Gąska. 

 Piątek 

10.07.2020r. 
 

18:00 

 

   Za †† Alojzego Mańka, jego rodziców i teściów oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące.  

   Za †† Anastazję i Pawła Kudła, córkę Marię, zmarłych 

z rodzin: Kudła, Skaźnik i Halbina.  

 

Sobota 

11.07.2020r. 
Św. Benedykta  

12:00 

 

 

 

13:00 

 

18:00 

Do Bożej Opatrzności i Matki Bożej Wniebowziętej                

z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

zdrowie i opiekę dla małżonków: Józefa i Bogusławy                

z okazji 40 rocz. ślubu. 

Do Bożej Opatrzności i M.B. Wniebowziętej  w intencji 

dzieci komunijnych: Edyty i Tomasza.  

    Za ††  rodziców: Dorotę i Leona Paszyna, córkę 
Monikę, zmarłych z rodzin Paszyna i Mańka oraz dusze 

w czyśćcu cierpiące. 

   Za ††  Jana Pinocy, rodziców, rodzeństwo, teściów 

oraz zmarłych z rodzin: Pinocy i Godziek.   

Sprzątanie kościoła:          

Sobota  11.07.2020r. godz. 900  ul. Jedności i Adelajdy 



 
XV Niedziela Zwykła – 12.07.2020r. 

Porządek nabożeństw 
 
 

 

 

XV  Niedziela 

Zwykła 

12.07.2020r. 
 

7:30 
 

 
10:30 

 
 
 
 

12:00 
 
 

15:00 

15:30 

Za ††  Józefa Adamek w rocz. śmierci, żonę Elżbietę, 
syna Aleksandra, wnuczkę Sandrę, siostry, 
siostrzeńców i zmarłych z pokrewieństwa.  
Za ††  Jadwigę i Leona Łakota, syna Feliksa, zięcia 

Jana, Zuzannę i Jana Markiton i ich dzieci, 
Franciszka Goraus jego zięcia Rufina, Eugenię                
i Stanisława Rzepka,  Jana i Marię Łakota, ich dzieci, 
Gertrudę i Jana Pudełko.  

Za ††  Józefa Swadźba w rocz. śmierci, rodziców: 
Gertrudę i Alojzego, brata Henryka i Franciszka 
Golda.   
Nabożeństwo popołudniowe.  

Za ††  rodziców: Marię i Andrzeja Kost, Małgorzatę 
i Teofila Libera w kolejne rocz. śmierci, Henryka             
i Małgorzatę Niezgoda, Alfreda Szmidt, zmarłych              
z rodzin: Kost, Kelner, Gorczok, Libera i Piecuch 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

Poniedziałek  

13.07.2020r. 
Św. Andrzeja Świerada 

i Benedykta 

18:00 W intencji czcicieli M.B. Fatimskiej i w intencji Róż 
Różańcowych.  

Za † Jana Łakota – od Róż Różańcowych 

Wtorek 

14.07.2020r. 

7:00 

 

Za ††  Zofię Dobrowolską i męża Lucjana 

Dobrowolskiego..  

Środa  

15.07.2020r. 
Św. Bonawentury 

18:00    Za ††  rodziców: Stefanię i Jana Rezner, Jadwigę             
i Alojzego Kuś oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

     

Czwartek 

16.07.2020r. 
NMP z Góry Karmel 

7:00 

 

Za † Stanisława Oszek – od zakładu pogrzebowego 

Mamok. 

 

 Piątek 

17.07.2020r 
 

18:00  Za †† Martę i Wincentego Kremiec, ich rodziców i ich 

dzieci, Marię i Teofila Kudła, zmarłych z rodzin 

Kremiec i Kudła.     

 

Sobota 

18.07.2020r. 
Św. Szymona z Lipnicy 

 

12:00 

14:00 

 

15:00 

 

 

 

18:00 

 

Ślub rzymski Rafała Pietrzyk i Joanny Furczyk. 

Do Bożej Opatrzności i M.B. Wniebowziętej  w intencji 

dzieci komunijnych: Antoniego i Kamili. 

 Do Bożej Opatrzności i Matki Bożej Wniebowziętej               

z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

dla Kazimierza z okazji 60 rocz. urodzin oraz za całą 
rodzinę.  
  Za ††  Józefa Spyra, żonę Annę, Monikę i Franciszka 

Pryszcz, ich rodziców i rodzeństwo, Łucję i Pawła 

Stencel, Henryka Boryś i dusze w czyśćcu cierpiące.  

   Za †† Wandę i Augustyna Mrzyk, ich rodziców: 

Józefę i Augustyna Bartecki, Jadwigę i Alojzego Mrzyk, 

Agatę Bienioszek, zmarłych z rodzin Mrzyk i Bartecki. .   

Sprzątanie kościoła:          

Sobota  18.07.2020r. godz. 900  ul. Jordana i Wieniawskiego. 



 

XVI Niedziela Zwykła – 19.07.2020r. 

Porządek nabożeństw 

 

 
 

 

  XVI 

Niedziela 

Zwykła 

19.07.2020r.  
 

7:30 

10:30 

 

12:00 

 

 

 

15:30 

 

W intencji kierowców – o opiekę św. Krzysztofa.  

Za ††  Sandrę Gołda w rocz. śmierci, dziadków, 

babcie, oraz zmarłych z rodzin Gołda i Adamek.  

Za †† Jana i Martę Lazar, synów: Konrada                   

i Teodora, wnuka Piotra, Karola Stryczek, Józefa 

Winklera, syna Józefa, Otylię i Józefa Watała, 

Jadwigę i Zygmunta Sośnicki, Marię Kuś.    
Za †† Bronisławę, Klarę i Jana Rapiejko, córki: 

Helenę i Genowefę, synów: Franciszka                             

i Walentego, zięcia Andrzeja, wnuczkę Gabrielę, 
Martę i Ludwika Gryman, córkę Elżbietę, 
zięciów: Jana i Edwarda, wnuka Bernarda. 

Poniedziałek  

20.07.2020r. 
Bł. Czesława. 

 

18:00 

  

 Za † Henryka Czerwiński – na pamiątkę urodzin.  

 

Wtorek 

21.07.2020r. 
Św. Apolinarego 

7:00 

 

Za zmarłych zalecanych z Drogi Krzyżowej                      

i Gorzkich Żali. (2) 

Środa  

22.07.2020r. 
Św. Marii Magdaleny 

18:00    Za ††  Marię Hrapeć w 5 rocz. śmierci, męża 

Gintra, zięcia Janusza, zmarłych z rodzin: Wojciech, 

Hrapeć i Gasiński oraz dusze w czyśćcu cierpiące.   

Czwartek 

23.07.2020r. 
Św. Brygidy 

7:00 

 

Za †  Zbigniewa Żemła – od Stanisława Kuś                      
z Zabrzega z rodziną 

Piątek 

24.07.2020r 
Św. Kingi. 

18:00 Za ††  rodziców: Bronisławę i Henryka Lebioda, 

synową Ilonę, Helenę i Antoniego Wierzyński, syna 

Edwarda, córkę Zofię, zięcia Henryka, i zmarłych              

z pokrewieństwa.  

 

Sobota 

25.07.2020r. 
Św. Jakuba Apostołaj 

8:00 

16:00 

 

 

 

18:00 

 

Za † Zofię Piszczek w 30 dzień po śmierci.  

Do Bożej Opatrzności i Matki Bożej Wniebowziętej      

z podziękowaniem za otrzymane łaski dla Iwony                  

i Leszka Majcher z okazji 60 rocz. urodzin oraz za 

całą rodzinę.   
   Za † syna Kazimierza Piegza w 17 rocz. śmierci.    

 Za ††  Teodora Jaworskiego, jego rodziców, 

Antoniego Kukla, żonę Zofię, siostrę Marię, męża 

Szczepana, Karola Musiał, żonę Marię, córkę Teresę, 
Jana i Zofię Krymiec oraz zmarłych                                      

z pokrewieństwa.  

 
 

  XVII 

Niedziela 

7:30 
 

10:30 

 

 

Za Anny, wdowy, babcie o Boże 
błogosławieństwo.  

Do Bożej Opatrzności i Matki Bożej 

Wniebowziętej oraz św. Krzysztofa                           

z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 



Zwykła 

26.07.2020r.  
 

 

 
12:00 

15:30 

 

o dalsze zdrowie dla męża i ojca Krzysztofa               

z okazji 50 rocz. urodzin.  
Za † Edmunda Oszek w 1 rocz. śmierci.     

Do Bożej Opatrzności i Aniołów Stróżów                  

w intencji rocznych dzieci:  

Udzielenie sakramentu chrztu św.  
Sprzątanie kościoła:          

Sobota  25.07.2020r. godz. 900  ul. Małcużyńskiego, Żeleńskiego i Ligonia. 
 
 

 

XIV Niedziela Zwykła– 05.07.2020r. 
Ogłoszenia parafialne  

 
1. Syn Boży, nasz Pan i Król, Jezus Chrystus, przyjął ludzkie ciało i 

przyszedł na świat ponad dwa tysiące lat temu. W sakramentach i swojej 

łasce przychodzi do nas każdego dnia i przynosi nam Dobrą Nowinę. Chce 

nauczyć nas pokory serca. Stając wokół ołtarza Pańskiego, wzbudźmy w 

sobie pragnienie wytrwania w Jego nauce, w łączności z Kościołem. 

 

2. Dzisiaj nie ma nabożeństwa popołudniowego. 

3.  W sobotę o godz. 1700 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do 

spowiedzi.   

4. Dziękuję za sprzątanie kościoła paniom z ul. Stawowej i Karolinki, a w 

tym tygodniu  w sobotę o godz. 9
00

 zapraszam panie z ul. Jedności i 

Adelajdy.  

5. Dziękuję za dzisiejszą kolektę przeznaczoną na Wyższe Śląskie 

Seminarium Duchowne w Katowicach. Za tydzień kolekta jest 

przeznaczona na remont Katedry Chrystusa Króla w Katowicach. 

6. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego  i Zwiastuna (na 3 tygodnie). 

 

Posileni tak wielkimi darami, prosimy Cię, Boże,  spraw, abyśmy ko-

rzystali               z łaski dającej zbawienie  i nigdy nie przestawali Cię wielbić. 

 

 

XV Niedziela Zwykła– 12.07.2020r.  
Ogłoszenia parafialne  

 
1. Gromadząc się w niedzielę na sprawowanie Eucharystii, uświadamiamy sobie, 

że jesteśmy umiłowaną winnicą Pana, którą zasadził i o którą dba. Ziarna Jego 

słowa mają nam dawać nadzieję oraz mądrość, a Pokarm eucharystyczny siłę. 
Potrzeba jednak naszej zgody, gdyż Pan Bóg nigdy nie wkracza w nasze życie 

jako nieproszony gość. Nie zapominajmy o tym i otwórzmy się na przyjęcie 

Jego darów podczas rozpoczynającej się Mszy Świętej. 

2. Zapraszam na nabożeństwo popołudniowe o godz. 15
00

. 

3. W poniedziałek Dzień Fatimski:  
o godz. 17

30 
 różaniec, 

o godz. 18
00

 Msza św. ( nie ma procesji z figurą dookoła kościoła).  



4. W sobotę od godz. 1700
 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do 

spowiedzi.  

5. W przyszłą niedzielę Msza św. o godz. 7
30

 będzie odprawiona w intencji 

wszystkich kierowców naszej parafii. Po Mszy św. poświęcę wszystkie 

nowe samochody.  

6. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę przeznaczoną na renowację naszej 

Katedry Chrystusa Króla w Katowicach.  

7. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego.  

8. Dziękuję za sprzątanie kościoła paniom z ul. Jedności i Adelajdy,  a w tym 

tygodniu  w sobotę  o godz. 9
00

  zapraszam panie z ul. Jordana                                      

i Wieniawskiego.         

 
 Posileni Twoimi darami, prosimy Cię, Boże,  aby przez uczestnictwo w 

tym Sakramencie wzrastał w nas jego zbawienny owoc. 
 

XVI Niedziela Zwykła– 19.07.2020r.  
Ogłoszenia parafialne  

 
1. Każdy kolejny dzień jest przybliżaniem się do wiecznego panowania 

Boga, kiedy całe stworzenie powróci do Niego. Wierząc w to, 

chrześcijanie mają bardzo konkretne zadanie głoszenia królestwa Bożego i 

wprowadzania go                 w serca ludzi poprzez modlitwę i dobre czyny. 

Każda ofiara Mszy Świętej, podczas której przeżywamy odkupieńczą 
śmierć Chrystusa na krzyżu i Jego zmartwychwstanie, jest krokiem ku 

zbawieniu. Z tą świadomością przystąpmy do ołtarza Pańskiego. 

2. Dzisiaj nie ma nabożeństwa popołudniowego. . 
3. W  sobotę o godz. 1700

 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do 

spowiedzi.  

4. W przyszłą niedzielę poranna Msza św. będzie odprawiona w intencji 

imienniczek św. Anny oraz za babcie i wdowy.  

5. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę. Za tydzień, w ostatnią niedzielę 
miesiąca, kolekta będzie przeznaczona na remont stropu w naszym 

kościele.   

6. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego.  

7. Dziękuję za sprzątanie kościoła paniom z ul. Jordana i Wieniawskiego,                    

a w tym tygodniu  w sobotę  o godz. 9
00

  zapraszam panie z ul. 

Małcużyńskiego, Ligonia i Żeleńskiego. 

 

 Boże, nasz Ojcze, przybądź z pomocą swojemu ludowi, który nakarmiłeś 

Najświętszym Sakramentem, spraw, aby porzucił dawne nałogi i prowadził 

nowe życie. 

 

 

 

 

 

 



 Informacje Sołeckie 
5 lipca 2020r. 

1. Powszechny spis rolny 2020. 
W terminie od 1 września do 30 listopada 2020 r., według stanu 

na dzień 1 czerwca 2020 r., na terenie całego kraju odbędzie się Powszechny 

Spis Rolny PSR 2020. Udział w nim jest obowiązkowy. 

Spis rolny jest jedynym badaniem statystycznym, dostarczającym szerokiego 

zakresu informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach 

podziału terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny 

zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej. 

Spis będzie prowadzony w gospodarstwach indywidualnych oraz                            

w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek organizacyjnych 

niemających osobowości prawnej. W przypadku gospodarstw rolnych osób 

fizycznych (gospodarstwa indywidualne) spisem rolnym zostaną objęte 

wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej,              

a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące 

działy specjalne produkcji rolnej 

Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego będzie samospis 

internetowy – każdy rolnik będzie mógł dokonać spisu we własnym domu, na 

własnym urządzeniu mającym połączenie z Internetem, za pośrednictwem 

interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu 

Statystycznego. Uzupełniającą metodą udziału w spisie będzie wywiad 

telefoniczny (przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego) oraz wywiad 

bezpośredni (przeprowadzany przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi 

gospodarstwo rolne pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacja 

epidemiologiczna w kraju). 

W gminie (mieście) pracami spisowymi kieruje wójt, burmistrz, prezydent 

miasta – jako gminny komisarz spisowy. Zastępcą gminnego komisarza 

spisowego jest osoba wyznaczona przez gminnego komisarza spisowego. 

Gmina (miasto) organizuje m.in. nabór kandydatów na rachmistrzów 

terenowych. 
Bieżące informacje o spisie rolnym dostępne są na stronie internetowej: 

spisrolny.gov.pl 

2. Otwarte Inhalatorium Solankowe jest już czynne. Prosimy wszystkich 

korzystających z inhalacji, aby nie wkładali nóg do środka fontanny. Powoduje 

to zanieczyszczenie solanki. 

Informacje na temat zdrowotnego oddziaływania solanki zabłockiej, która jest 

zastosowana w inhalatorium, można znaleźć na stronie internetowej: 

www.solanka.pl 

Rodzinie zmarłej śp. Zofii Piszczek  

   składamy serdeczne wyrazy współczucia.                                                                                  

                                                                                      Rada Sołecka oraz                      

Sołtys 

Ireneusz Gruszka 



 
 

PAPIESKA INTENCJA MODLITWY NA LIPIEC 
Intencja modlitwy powszechnej - Nasze rodziny 

Módlmy się, aby dzisiejszym rodzinom towarzyszyły: miłość, szacunek 

oraz rada. 

 

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja 

was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo 

jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. 

Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie.” 
                              /Mt 11,28-30/ 

 

 Jezus nie obiecuje, że zdejmie z nas trud czy ciężar, obiecuje 

natomiast, że nas pokrzepi, jeśli do Niego przyjdziemy. Czasem, pod 

wpływem życiowych doświadczeń, wzbraniamy się uznać siebie przed 

Bogiem za potrzebujących. Próbujemy sami szukać przyczyn i rozwiązań 
naszych problemów, zamiast zwrócić się do Niego. Jednak aby mogła nastąpić 
dogłębna zmiana w naszym życiu, potrzebujemy mocy Ducha Świętego, który 

uzdolni nas do przezwyciężania naszych grzesznych skłonności i ograniczeń. 
Nie wzbraniajmy przyjść do Jezusa z naszymi ciężarami i potrzebami – On 

czeka, aby nas pokrzepić.                                                                               
 

 

Podziękowanie 
Księdzu proboszczowi,  służbie liturgicznej, krewnym bliższym   i dalszym, 

sąsiadom, znajomym,   delegacjom,   braciom Ewangelikom oraz wszystkim, 

którzy wzięli udział  w  pogrzebie naszej  kochanej mamy, babci i prababci 

Ś.P.  ZOFII  PISZCZEK 
za modlitwy, kwiaty i wyrazy współczucia serdeczne Bóg zapłać 

                                                             składa rodzina 

 

 

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  

 


