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Matka Boska Zielna 

Szumiącym łanem pachnących zbóż 
Kwiatów naręczem, pieśnią skowronka 

W bezkresie nieba omodlona 

Matko Boska Zielna, bądź pozdrowiona. 

W sierpniowy słoneczny poranek 

Na Twe ołtarze przynosimy żniwny dar 

Z ojczystych łanów zebrany, 

Złociste brzemienne kłosy chlebem 

pachnące, 

Kwiaty i zioła rozkwiecone, 

Barwami tęczy grające. 

 
W polskiej tradycji ludowej uroczystość 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

nazywano świętem Matki Bożej Zielnej lub 

Matką Bożą Zielną. W dniu 15 sierpnia 

obchodzono jedno z najstarszych świąt 
Maryjnych na Wschodzie, bardzo popularne 

wśród ludu. 

Było to święto, podczas którego oddawano cześć Maryi jako Matce Boga. Od początku 

wieku VI to święto w Palestynie i Syrii staje się wspomnieniem zakończenia życia 

ziemskiego Maryi, zwane Zaśnięciem Najświętszej Maryi Panny. 



 

 

XIX Niedziela Zwykła - 09.08.2020r. 

 Porządek nabożeństw 

  XIX 

Niedziela 

Zwykła 

09.08.2020r.  
 

7:30 
 

10:30 
12:00 

 
 

 
15:00 

15:30 
 

Za † Jana Łakota – od zakładu pogrzebowego 
Mamok  
Za † Martę Nowok – od Róż Różańcowych.  
Za †† ojca Franciszka Kolon, teściów: Małgorzatę                
i Edmunda Żurek, zmarłych z rodzin: Kolon, 
Bienioszek, Żurek i Frydecki oraz dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
Nabożeństwo popołudniowe    

Do Bożej Opatrzności i M.B. Wniebowziętej                         
z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą                    
o  dalsze dla Beaty i Łukasza z okazji 10 rocz. ślubu 
oraz o opiekę Anioła Stróża dla dzieci. 

 Poniedziałek 

10.08.2020r. 
Św. Wawrzyńca 

18:00  Za ††  Marię i Kazimierza Goławskich, syna Tadeusza, 

córkę Krystynę, wnuka Zbigniewa, Apolonię                            
i Zdzisława Boboń, zmarłych z rodzin: Feliński, Szmidt, 

Mackiewicz, Stasiak i dusze w czyśćcu cierpiące.   

Wtorek 

11.08.2020r. 
Św. Klary 

 

7:00 

 

  

Za ††   Helgę i Hansa Jekle, ich rodziców i rodzeństwo.  

 

 Środa 

12.08.2020r. 
Św. Joanny de Chantal 

18:00 

 

 Za †† rodziców: Franciszka Miły na pamiątkę urodzin, 

żonę Elżbietę, Pawła i Zofię Piszczek, ich rodziców, 

siostry, braci i szwagrów oraz zmarłych z rodzin: 

Piszczek, Konieczny, Kolon i Marię Szpitalny.  

 Za ††   Jadwigę Wymysło, mężów: Augustyna                        

i Wilhelma, córkę Annę Spyra, syna Alojzego Przemyk         

i zmarłych z pokrewieństwa.  

 

  Czwartek 

13.08.2020r. 
Dzień Fatimski 

12:00 

17:30 

18:00 

 

 

Ślub rzymski: Szymona Szczepanek i Anny Kolny.  

 Różaniec Fatimski. 

W intencji czcicieli M.B. Fatimskiej i w intencji Róż 
Różańcowych. 

W intencji uczestników wyjazdów na Apel Jasnogórski.  

  

Piątek 

14.08.2020r. 
Św. Maksymiliana 

Marii Kolbego 

14:00 

18:00 

 

Ślub rzymski: Dawida Paszek  i Izabeli Baron.  

 Za †† rodziców: Agnieszkę i Józefa Herzyk, brata 

Andrzeja, męża Kazimierza Stebel oraz jego rodziców               

i rodzeństwo.  

 Za ††   Annę Wyleżuch w rocz. śmierci, męża Józefa, 

matkę Gertrudę, teściów: Jana i Marię Wyleżuch, zięcia 

Czesława i zmarłych z pokrewieństwa.   

Sobota 

15.08.2020r. 

Uroczystość 
Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi 
Panny 

ODPUST 
PARAFIALNY 

7:00 
9:00 

 

 
11:00 
15:00 
15:30 

 

Za † Otylię Goraus – od Róż Różńcowych 
Do Bożej Opatrzności i M.B. Wniebowziętej                       
z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą                    
o dalsze w pewnej intencji. 
Suma odpustowa za Parafian. 
Nieszpory odpustowe. 
 Za †† Jana Baron, rodziców i teściów oraz zmarłych 

z pokrewieństwa z obu stron.    



 

 

 
Sprzątanie kościoła:          

Piątek 14 .08.2020r. godz. 900  ul. Robotnicza od nr 1 do nr 43. 

 

XX Niedziela Zwykła – 16.08.2020r. 

Porządek nabożeństw 
 

 

 

XX Niedziela 

Zwykła 

16.08.2020r. 
 

7:30 

10:30 
 
12:00 
15:30 

Za zmarłych parafian.  
Za † Kazimierza Ziebura – od rodzin Niedźwiedź                
i Brudek.    
Za † Jana Łakota – od Kółka Rolniczego i KGW.  
Za ††  rodziców: Krystynę i Edwarda Piszczek, 

Elżbietę i Edwarda Wójcik, brata Dariusza Piszczek, 
dziadków z obu stron, zmarłych z rodzin: Piszczek, 
Baron, Wójcik i Gryman.    

Poniedziałek  

17.08.2020r. 
Św. Jacka 

18:00 Za ††  Henryka Kremiec, rodziców: Martę                              
i Wincentego, córkę, zięcia, 4 synowe, 3 synów, 

rodziców: Łucję i Jana Walecki, 2 zięciów, wnuki        

i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Wtorek 

18.08.2020r. 

7:00 

 

Za †  Zbigniewa Żemła – od Krystyny i Władysława 

Stokłosa.  

Środa  

19.08.2020r. 
Św. Jana Eudesa 

18:00  Za ††  Stefana Nowok na pamiątkę urodzin, jego 

rodziców: Małgorzatę i Franciszka, brata Sylwestra, 

Blandynę i Emanuela Świerczek. 

 

Czwartek 

20.08.2020r. 
Św. Bernarda dK. 

7:00 

 

Za ††  Juliusza Wojciech, 2 żony: Rozalię i Bronisławę, 
synów: Ludwika i Bolesława, córki: Marię i Anielę,                 
5 zięciów, wnuka Jacka, prawnuka Wojciecha, zmarłych 

z rodzin: Wojciech, Musioł i Marks oraz dusze                       

w czyśćcu cierpiące.  

 Piątek 

21.08.2020r 
Św. Piusa X, pap. 

18:00 Za ††  Józefa i Gertrudę Mańka, ich rodziców                          

i rodzeństwo, Brunona, Zofię i Annę Świerczek,   ich 

rodziców i rodzeństwo, zmarłych z rodzin: Mańka 

Gonska, Świerczek i Stawowski. 

 

Sobota 

22.08.2020r. 
NMP Królowej 

 

8:00 

15:00 

 

 

 

18:00 

 

 

 

Za † Edwarda Ziebura w 30 dzień po śmierci.  

Do Bożej Opatrzności i Matki Bożej Wniebowziętej      

z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 

dla Małgorzaty i Floriana z okazji 60 rocz. ślubu oraz za 

całą rodzinę.  
  Za ††  rodziców: Ludwika i Martę Śleziona, Pawła               

i Helenę Stokłosa, braci: Ludwika i Franciszka Śleziona, 

bratową Hildegardę, siostrzenicę Marię Kuś, zięcia 

Zbigniewa Żemła. 

   Za †† Franciszka Goraus w rocz. śmierci, jego 

rodziców i rodzeństwo, teściów: Leona i Jadwigę 
Łakota, syna Feliksa, zięcia Rufina, Jana Chodzidło                   

i dusze w czyśćcu cierpiące.   

 

 



 

 

 

 
 

 

  XXI 

Niedziela 

Zwykła 

23.08.2020r.  
 

7:30 

 
 

 

10:30 

 

 
12:00 

 

 

13:00 

 

15:30 
 

Do Bożej Opatrzności i M.B. Wniebowziętej             

z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą 
o dalsze dla O. Kazimierza Niezgody z okazji 77 

rocz. urodzin. 

Za †† Łucję Wituła, męża Augustyna, syna 

Józefa, córkę Elżbietę, wnuczkę Aldonę, wnuka 

Aleksandra, prawnuczkę Sandrę.   
Za †† Andrzeja Kuś, ojca Stanisława, wnuka 

Dawida Sobik, zmarłych z rodzin Tetla, Sojka          

i Kolon.  

 Podziękowanie Bogu i rodzicom za dar życia            

i wychowania od Anny i Dawida.  

Za †† rodziców: Marię i Andrzeja Kost, 
Małgorzatę i Teofila Libera na pamiątkę 
urodzin, ich rodziców i rodzeństwo, zmarłych            

z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
Sprzątanie kościoła:          

Sobota  22.08.2020r. godz. 900  ul. Robotnicza od nr 44 do oońca. 
 
 

XXI Niedziela Zwykła – 23.08.2020r. 

Porządek nabożeństw 
Poniedziałek  

24.08.2020r. 
Św. Bartłomieja Ap. 

18:00 Za ††  Marię i Ludwika Sodzawiczny, synową Janinę, 
Annę Sodzawiczny, Jana Pieczka, Eugenię Wojoczek, 

dziadków z obu stron i zmarłych z pokrewieństwa  

Wtorek 

25.08.2020r. 
Św. Ludwika 

7:00 

 

Za ††  Mikołaja Nagi w 4 rocz. śmierci i zmarłych                   

z rodziny.   

Środa  

26.08.2020r. 
NMP Częstochowskiej 

 

18:00 

  

Za †† Leona Kuś i jego rodziców.  

Czwartek 

27.08.2020r. 
Św. Moniki 

7:00 

 

Za † Alfreda Kuś – od koleżanek z pracy Gabrysi.  

 Piątek 

28.08.2020r 
Św. Augustyna dK.  

18:00 Za ††  rodziców: Annę i Józefa, syna, córkę, wnuka, 

dziadków i za dusze w czyśćcu cierpiące.  

 

Sobota 

29.08.2020r. 
Męczeństwo św. Jana 

Chrzciciela 

 

8:00 

18:00 

 

 

 

Za † Władysława Herbuś w 30 dzień po śmierci.  

  Za ††  Józefa Kudłę na pamiątkę urodzin, Jana 

Pieczkę, Eugenię Wojoczek oraz zmarłych                                

z pokrewieństwa. 

   Za †† Gertrudę Klepek w rocz. śmierci, 2 mężów, 

syna Gerarda, zięcia Józefa, Jana Gruszkę, zmarłych                 

z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.    



 

 

 
 

 
 

  XXII Niedziela 

Zwykła 

30.08.2020r.  

 

7:30 

 
 

10:30 

 

 

12:00 
 

 

 

 

15:00 

15:30 
 

Za †† Henryka Nowok, rodziców, teściów, brata 

Oskara, Alojzego Mańka, Stanisława Biłka oraz 
zmarłych z rodzin Kwaśny i Krasoń. 

Za †† Ryszarda Łakota na pamiątkę urodzin, 

żonę Elżbietę, zmarłych z pokrewieństwa                    

i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Do Bożej Opatrzności, Matki Bożej 
Częstochowskiej i św. Rity z podziękowaniem 

za otrzymane łaski z prośbą o dalszą pomoc, 

opiekę i zdrowie z okazji 50 rocz. ślubu oraz            

w intencji całej rodziny. 

Nabożeństwo popołudniowe. 

Do Bożej Opatrzności i Aniołów Stróżów                 
w intencji rocznych dzieci. 

Udzielenie sakramentu chrztu św.  
Sprzątanie kościoła:          

Sobota  29.08.2020r. godz. 900  ul. Powstańców Śl. od nr 1 do nr 47. 

 

XIX Niedziela Zwykła– 09.08.2020r. 
Ogłoszenia parafialne  

1. Przyszliśmy na niedzielną Eucharystię, aby spotkać się z Bogiem przez 

sakramentalne uobecnienie ofiary Jezusa Chrystusa. Wśród burz i niepokojów 

współczesnego życia potrzeba nam chwili ciszy, modlitwy i refleksji. Niech więc ta 

Eucharystia będzie dla nas oddechem wiary                     i pomocą do 

bezpośredniego kontaktu z Bogiem. Żyjemy w świecie zabieganym i hałaśliwym. 

Bóg jednak przemawia w ciszy serca. Stańmy więc w chwili ciszy, by uświadomić 
sobie, że jesteśmy grzeszni, by usłyszeć Boży głos. 

2. Zapraszam na nabożeństwo popołudniowe o godz. 1500. 
3. We wtorek i środę od godz. 900 odwiedziny chorych i starszych parafian przed 

odpustem: 

- we wtorek: ul. Adelajdy, Osiedle i ul. Wieczorka, 

- w środę pozostała część parafii.  

Proszę o zgłoszenie w zakrystii 

4. W środę po Mszy św. nabożeństwo przed Wotywnym Obrazem.  

5. W czwartek Dzień Fatimski: o godz. 1700spowiedź,  
o godz. 1730 różaniec, 

o godz. 1800 Msza św. w intencji czcicieli MB Fatimskiej i Róż Różańcowych oraz 

w intencji uczestników wyjazdów na Apel Jasnogórski do Częstochowy.  

6. W piątek od godz. 1700 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi 

św.  

7. W sobotę Odpust Matki Bożej Wniebowziętej – Matki Bożej Zielnej.  
Msze św. będą odprawione o godz. 700 . 900 (po tych Mszach św. będzie święcenie 

kwiatów i ziół), suma za parafian o godz. 1100  o godz. 1500 nieszpory odpustowe, 

ostatnia Msza św. będzie odprawiona o godz. 1530. Na sumę zapraszam: poczty 

sztandarowe. Kazania odpustowe wygłosi i sumę za parafian odprawi ks. dr Michał 

Orlik.  

 



 

 

 

 

8. Dziękuję za sprzątanie kościoła paniom z ul. Teligi i Wieczorka a w tym tygodniu  

w piątek o godz. 900 zapraszam panie z ul.  Robotniczej od nr 1 do nr 43.  

9. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę.  
10. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego  i Zwiastuna ( na 3 tygodnie). 

11. W przyszłą niedzielę  Msza św. o godz. 730 zostanie odprawiona w intencji 

wszystkich zmarłych parafian. Przed Mszą św. wyczytam zmarłych parafian od 

ostatniej uroczystości odpustowej (zmarło 28 osób). 

 
XX Niedziela Zwykła– 16.08.2020r.  

Ogłoszenia parafialne  

 
1. Należymy do Kościoła — powszechnej rodziny zbawionych. Kościół najpełniej 

objawia się, gdy zgromadzeni na Eucharystii jednym sercem i ustami wyznają 
wiarę                i uwielbiają Boga. I nasze dzisiejsze zgromadzenie wokół 

Chrystusa niech uświadomi nam łączność z wszystkimi ludźmi na całej ziemi, 

którzy podobnie jak my składają Eucharystię i chwalą Boga za zbawienie całego 

świata. 

2. Dzisiaj nie ma nabożeństwa  popołudniowego.   
3. W sobotę od godz. 1700 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do 

spowiedzi.  

4. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę.  
5. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego.  
6. Dziękuję za sprzątanie kościoła paniom z ul. Robotniczej od nr 1 do nr 43,                

a w tym tygodniu w sobotę  o godz. 900  zapraszam panie z ul. Robotniczej od nr 44 

do końca         

   

XXI Niedziela Zwykła– 23.08.2020r.  
Ogłoszenia parafialne  

 
1. Chrystus jest pełnią Bożego Objawienia, to On posiada klucze, które otwierają 

przed nami tajemnice życia, przebaczenia, zbawienia. Włączeni do Kościoła przez 

wiarę                   i chrzest, mamy dostęp do Chrystusa i Bożych tajemnic. Niech 

nasz czynny udział w tej Eucharystii otworzy przed nami ogrom bogactw, mądrości 

i wiedzy, jakimi pragnie dzisiaj podzielić się z nami Bóg. Kościół otrzymał klucze 

pojednania człowieka                      z Bogiem. Uznajmy więc, że jesteśmy grzeszni, 

aby dostąpić przebaczenia i z otwartym umysłem przyjąć objawioną prawdę, którą 
głosi nam Kościół. 

2. Dzisiaj nie ma nabożeństwa  popołudniowego.   
3. W sobotę od godz. 1700 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do 

spowiedzi.  
4. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę. Za tydzień, w ostatnią niedzielę miesiąc, kolekta 

specjalna będzie przeznaczona na remont stropu naszego kościoła.  
5. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego.  

6. Dziękuję za sprzątanie kościoła paniom z ul. Robotniczej od nr 44 do końca,   a w 

tym tygodniu w sobotę  o godz. 900  zapraszam panie z ul. Powstańców Śl. od nr 1 

do nr 47.        

 

 



 

 

 

 Informacje Sołeckie 
9 sierpnia 2020r. 

1. Linia kolejowa przez Studzionkę? Centralny Port Komunikacyjny 

planuje trasy szybkich kolei do Centralnego Portu Lotniczego. 

Informacja nas wszystkich zaskoczyła. Przed wyjazdem urlopowym, zdążyłem 

przygotować negatywne stanowisko naszej Rady Sołeckiej w tej sprawie, które 

zostało przesłane do Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz Burmistrza 

Pszczyny. W środę, 29 lipca w Urzędzie Gminy odbyło się w tej sprawie spotkanie 

sołtysów i radnych zainteresowanych sołectw z Burmistrzem, który na wstępie 

odczytał stanowisko naszej Rady oraz zapewnił, że będzie negatywnie opiniował 

propozycje przebiegu nowych linii kolejowych przez tereny gminy.  

Studzionkę reprezentował Radny Waldemar Lipus. 

Dziękuję wszystkim mieszkańcom Studzionki za mobilizację i przygotowanie 

„PROTESTU” w tej sprawie do wszystkich zainteresowanych stron. 

Dla niezorientowanych, mapa propozycji przebiegu linii szybkich kolei przez teren 

Studzionki została zamieszczona na stronie: studzionka.net.pl 

2. Na ul. Polnej będziemy mieli drogę asfaltową. Dzięki Burmistrzowi Dariuszowi 

Skrobolowi oraz zaangażowaniu naszych radnych, udało się zabezpieczyć środki 

finansowe na realizację tej inwestycji. Urząd Marszałkowski przyznał na to 

zadanie, dotację w wysokości 225 tyś. zł. W przeciągającej się, trudnej sytuacji 

pandemicznej, do kasy gminy nie wpłynęło na koniec czerwca 3,5 mln zł.                          

z podatków. Pomimo to, udało się zabezpieczyć środki na przebudowę tej drogi                

w kwocie 696.500,00 zł. W najbliższych dniach ma zostać ogłoszony przetarg na 

realizację inwestycji. 

3. Powiatowy Zarząd Dróg przygotowuje wniosek na remont ul.  Jedności. PZD 

rozpoczął prace nad wnioskiem o dofinansowanie remontu ul. Jedności                            

w Studzionce, by złożyć go jeszcze w tym roku. Według poprzednich wycen, koszt 

remontu tej drogi to kilka mln zł.   
4. Powiatowa Komunikacja Autobusowa. Dobiegają końca ustalenia w sprawie 

kilku kursów linii powiatowej Pszczyna – Pawłowice przez ul. Powstańców. Aby 

umożliwić mieszkańcom korzystanie z tej linii zarówno na ul. Wodzisławskiej jak  

i ul. Powstańców, uzyskaliśmy zgodę Pana Andrzeja Świerkota na przechodzenie 

przez jego posesję, aby móc korzystać z przystanków: „Studzionka-Tartak” oraz 

„Studzionka-Staw” na ul. Powstańców /przy posesji Państwa Czech/. 
5. Formalności związane z remontem Pomnika Więźniów Oświęcimskich na 

naszym cmentarzu się przeciągają. Została ustalona z Instytutem Pamięci 

Narodowej treść napisu na tablicy pomnika. Natomiast ostateczną zgodę na którą 
czekamy, wydaje wojewoda. 

6. Deklaracje śmieciowe /druki/  są dostępne w kawiarence LKS. Osoby, które 

chcą uaktualnić swoje dane lub zadeklarować kompostowanie, mogą tam pobrać 
wspomniany druk. Wzór wypełnienia w celu zadeklarowania kompostowania jest 

wywieszony w tablicy ogłoszeniowej na Domu Gromadzkim 

                                                                                  

 

                                                                      Sołtys 

                                                             Ireneusz Gruszka 
 

 



 

 

 

Sport 
 
            Zaczynamy rozgrywki piłkarskie naszej drużyny seniorów               o 

mistrzostwo klasy „A”  Wiosny nie dokończyliśmy, przygotowania też były 

inne niż zwykle a wszystko przez pandemię  COVID-19. Do sezonu 

2020/2021 przystępujemy z nadzieją ale i z pewnymi obawami. Rozegraliśmy 

dotychczas 2 mecze sparingowe z Tysowią TYCHY 4:3 i z drugą drużyną 
Pniówka  Pawłowice 6:0, oraz w ramach I-szej rundy Pucharu Polski z LKS 

Rudołtowice-Ćwiklice, wygraliśmy 1:0 i awansowaliśmy do drugiej  rundy, 

gdzie przeciwnika wskaże nam los. W niedzielę 9.08. o godz.17 00 pierwszy 

mecz mistrzowski zagramy na naszym boisku z drużyną LKS Woszczyce. Z 

informacji do nas docierających będzie to mecz bez udziału publiczności-

kibiców ,a więc trybuny będą zamknięte. Nikt nie wie jak się to dalej potoczy 

ale musimy się poddać obostrzeniom i zarządzeniom. Kolejny mecz 

planowany jest na wyjeździe, z LKS Frydek o godz.17 00. Jako gospodarze 

rozegramy mecz  na naszym boisku z Polonią Międzyrzecze 28.08. o godz.17 

00, będzie to 3 kolejka, jak będzie wyglądała czy z kibicami czy bez to się 
okaże. Proszę śledzić i uzyskiwać informacje w naszym ZWIASTUNIE jak i 

na FACEBOOK-u LKS-u Studzionka. Tam też będzie informacja kiedy i z 

kim będziemy grać w drugiej rundzie Pucharu Polski . Będzie to zapewne 

trudny i niespotykany sezon, wszystkim sympatykom, zawodnikom życzymy 

dużo zdrowia i wytrwałości w tym trudnym okresie. Jednocześnie 

informujemy że prowadzone są treningi drużyn młodzieżowych 

przygotowujących się do rozgrywek. W dalszym ciągu zapraszamy dzieci                           

z roczników 2009 i młodsi jak i 2004 i młodsi do zapisania się do naszego 

klubu i wzięcia udziału w treningach.                                                                                                

 

 

Dziękujemy osobom, którzy zaangażowali się w złożenie protestu 

przeciw budowie linii kolejowej dużych prędkości w ramach bodowy 

LK170 Katowice - Ostrawa, która ma przebiegać przez naszą 
miejscowość. Szczególne podziękowania kierujemy dla osób, którzy 

złożyli podpisy pod protestem. 

Podpisali: Organizatorzy. 
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