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Niedziela Palmowa, czyli Męki Pańskiej, wprowadza nas coraz bardziej w 
nastrój Świąt Paschalnych. Kościół zachęca, aby nie ograniczać się tylko 
do radosnego wymachiwania palmami i krzyku: „Hosanna Synowi 
Dawidowemu!”, ale wskazuje drogę jeszcze dalszą – ku Wieczernikowi, 
gdzie „chleb z nieba zstąpił”. Potem wprowadza w ciemny ogród 
Getsemani, pozwala odczuć dramat Jezusa uwięzionego i opuszczonego, 
daje zasmakować Jego cierpienie w pretorium Piłata i odrzucenie przez 
człowieka. Wreszcie zachęca, aby pójść dalej, aż na sam szczyt Golgoty i 
wytrwać do końca. 



 
Niedziela Palmowa - Męki Pańskiej -10.04.2022r. 

Porządek nabożeństw 

 
 

 

 

Niedziela  

Męki Pańskiej 

10.04.2022r. 

7:30 
 

 
 
 
 

 
 

10:30 
12:00 

 
14:45 
15:30 

Za †† Annę i Franciszka Konieczny, Edmunda i 
Łucję Konieczny, wnuka Janusza, Irenę Konieczny, 

Monikę Martę i Stefana Nowok, Agnieszkę i 
Ludwika Zoremba, Monikę i Rudolfa Koźlik, 
Franciszka i Michała Zoremba, Izydora Andreczko, 
Klarę Ździebło, Mariannę i Józefa Pisarek, 

Franciszka Hutyra, zmarłych z pokrewieństwa i 
dusze w czyśćcu cierpiące.  
Za †Helenę Nagi w 8 rocz. śmierci. 
Za ††  Brunona Paszyna w 1 rocz. śmierci i żonę 
Marię.  
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.  
Za ††  Jana Chodzidło w 5 rocz. śmierci, jego 
rodziców: Józefa i Teresę, rodzeństwo i 

pokrewieństwo, jego teściów, Leona i Jadwigę 
Łakota, syna Feliksa, dziadków z obu stron, Jana i 
Gertrudę Pudełko, Otylię i Franciszka Goraus, 
Ludwika Paszyna, jego żonę Helenę i dusze w 

czyśćcu cierpiące.  

 
Wielki 

Poniedziałek  
11.04.2022r. 

 

18:00 
 

Za †† Łucję i Jana Filipiec, Łucję i Walentego Nowok, syna 
Pawła, zięcia Władysława, synową Ewę, Marię, Małgorzatę 
i Antoniego Kuźnik, zmarłych z pokrewieństwa. 
Za †† Emilię i Józefa Sitek, syna Kazimierza, Andrzeja, 
Mariannę Szuścik, Krystynę i Piotra Uryga, syna Józefa, 
zięcia Józefa, zmarłych z pokrewieństwa.  

Wielki Wtorek 
12.04.2022r. 

7:00 
 

Za ††  Jana Koniecznego, Annę, Marię i Alojzego 
Konieczny, zmarłe córki, synową, syna i zięciów.  

 
Wielka Środa  
13.04.2022r. 

 

18:00 
 

Za ††  Annę i Franciszka Konieczny, Monikę, Martę i 
Stefana Nowok, Edmunda i Łucję Konieczny, Janusza i 
Irenę Konieczny, Wandę i Teodora Pistelok, ich 
rodziców, rodzeństwo i dziadków, zmarłych z 
pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.  
Za †† rodziców: Marię i Hieronima Machulec, córkę 
Łucję, dziadków, Stanisława i Jadwigę Gruszka, 2 
synów, synową i zmarłych z pokrewieństwa.  

Wielki 
Czwartek 

14.04.2022r. 

18:00 
 

Msza św. Wieczerzy Pańskiej.  

Wielki Piątek 
15.04.2022r. 

15:00 
18:00 

Droga Krzyżowa.  
Ceremonie Wielkiego Piątku.  

Wielka  Sobota 
16.04.2022r. 

20:00 
 

Wigilia Paschalna za parafian.  

Sprzątanie kościoła:          
Sobota 16.04.2022r. godz. 1700  ul.Powstańców Śl. od nr 48 do końca i młodzież rocznika 2004. 
 

 



Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego- 17.04.2022r. 

Porządek nabożeństw 

 
 

Niedziela  
Zmartwychwstania 

Pańskiego 

17.04.2022r.  

7:30 

10:30 
 

12:00 
 

15:00 

15:30 

W intencji III Zakonu św. Franciszka 

Za ††  Jerzego Klepek, jego rodziców i braci, 
Mieczysława Pawlus, jego rodziców i brata.  

Za † Michalinę Kolarczyk – od firmy pogrzebowej 
Mamok. 
Nieszpory świąteczne. 

Za ††  Alojzego Palowski w rocz. śmierci i żonę 
Łucję.  

 

Poniedziałek 

Wielkanocny 

18.04.2022r. 
 

7:00 
9:00 

 
10:30 

 

 
 

 
12:00 

 

Za † Brunona Gonska na pamiątkę urodzin.  
Za chorych i starszych parafian o łaskę zdrowia i za 

tych, którzy chorymi się opiekują.  
Za †† rodziców: Annę i Emila Cofalik, rodzeństwo, 
męża Tadeusza Fyrla, ojca Cyriaka, Ludwika Klepek, 

jego rodziców, synów, synowe, córki, zięcia, 
wnuków:Piotra i Jerzego, Józefa, Krystynę Klepek, 

Danielę Jasny, zmarłych sąsiadów i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  

Za ††  Eugeniusza Gąska, Helenę Mrozek, zmarłych z 
rodzin Gąska i Gamża.  

 Wtorek 
Wielkanocny 
19.04.2022r. 

8:00 Za zmarłych zalecanych z Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali 
(1) 

Środa 
Wielkanocna 
20.04.2022r. 

18:00 
 
 

Za ††  Leonarda Hyski na pamiątkę urodzin, żonę Stefanię i 
zmarłych z pokrewieństwa.  
Za ††  Annę i Józefa Małyjurek, syna Jana, zięcia 
Alojzego, wnuki: Grzegorza i Artura, zmarłych z rodzin 
Małyjurek i Herman, Anielę i Józefa Cieśla, synów Jana 
i Tadeusza, synową Wiesławę, zięcia Tadeusza, zmarłych 
z rodzin: Cieśla i Niezgoda oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

 Czwartek 
Wielkanocny 
21.04.2022r. 

7:00 Za ††  Józefa i Joannę Jaworski, zięcia Franciszka, Anielę i 
Czesława Ranoszek, zięcia Dariusza, Marię Oślizło i 
zmarłych z pokrewieństwa.  

 
 Piątek 

Wielkanocny 
22.04.2022r 

 

18:00 
 
 

 

Za †† rodziców: Marię i Teofila Kudła na pamiątkę 
urodzin, ich rodziców i rodzeństwo oraz zmarłych z rodzin 
Nowak i Kudła. 
Za ††  Marię i Antoniego Goli, syna Henryka, wnuka 
Czesława, Elżbietę i Henryka Wojtyczka, ks. Wilhelma 
Goli, Annę i Augustyna Kudła, Jana Pilisa i zmarłych z 
pokrewieństwa.  

 
 Sobota 

Wielkanocna 
23.04.2022r. 

 

8:00 
13:00 
18:00 

Za † Krzysztofa Czerwiński w 30 dzień po śmierci. 
Ślub rzymski: Kamila Czechowskiego z Julią Kuś.  
Do Bożej Opatrzności i M.B. Wniebowziętej z 
podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla 
ks. proboszcza Janusza Ahnerta z okazji urodzin i rocznicy 
święceń kapłańskich – od parafin. 

Sprzątanie kościoła:          
Sobota 23.04.2022r. godz. 900  ul. Polna, Krótka i Stenclówka.  
 
 

 



 

 

IINiedziela Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego- 24.04.2022r. 

Porządek nabożeństw 

 
 

 
II  Niedziela 
Wielkanocna 

Miłosierdzia 
Bożego 

24.04.2022r.  
 
 

7:30 

 
 

10:30 
 
 

12:00 
 

 
 

 
15:00 

15:30 

Do Bożej Opatrzności i M.B. Wniebowziętej z 

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

Do Bożej Opatrzności i M.B. Wniebowziętej z 
podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie 
i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.  

Za ††  Helenę i Franciszka Szendera, syna Alojzego, 
córkę Marię, zięcia Zygmunta, ks. Alojzego Walę, 
Alojzego i Filomenę Grelowski, 3 córki, 2 zięciów: 
Józefa i Stanisława. Helenę i Romana Grygieradzki, 

dusze w czyśćcu cierpiące.  
Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 

Do Bożej Opatrzności i Anioła Stróża w intencji 
rocznego dziecka: Alicji Lis, jej rodziców i chrzestnych. 

Udzielenie sakramentu Chrztu świętego.  

Poniedziałek  
25.04.2022r. 

Św. Marka Ewangelisty 

18:00 
 

W intencji naszych rolników z okazji św. Marka. 
Procesja do krzyża.  
 

Wtorek 
26.04.2022r. 
Św. Wojciecha bpa  

7:00 
 

Za ††  Annę i Jana Wymysło, rodziców, córkę, 2 synów, 
Aleksego Nowaka, jego rodziców i rodzeństwo, 
zmarłych z rodzin Wymysło i Nowak.  

 
Środa  

27.04.2022r. 

18:00 
 
 

Za ††  męża Benedykta, jego rodziców, rodzeństwo i 
teściów.  
Do Bożej Opatrzności i M.B. Nieustającej Pomocy z 
podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze w 
pewnej intencji. 

 Czwartek 
28.04.2022r. 

Bł. Hanny Chrzanowskiej 

7:00 
 

Za ††  rodziców, dziadków, krewnych i dusze w czyśćcu 
cierpiące z pewnej rodziny.  

Piątek 
29.04.2022r 
Św. Katarzyny 

Sieneńskiej 

18:00 
 
 

 

Za ††Jana Kolarczyk, bratową Michalinę, rodziców: 
Wiktorię i Józefa Krzempek, Marię i Wiktora Kolarczyk, 
rodzeństwo, Marię Łowicką, Wiktora Fajkis, Franciszka 
Stęchły, zmarłych z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
O Boże błogosławieństwo dla rodziny.  

 
 Sobota 

30.04.2022r. 
Św. Piusa V, pap.  

14:00 
 
 

16:00 
 

 
 

18:00 

Do Bożej Opatrzności i M.B. Wniebowziętej z 
podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla 
Krzysztofa  z okazji  urodzin oraz za całą rodzinę. 
Do Bożej Opatrzności i M.B. Nieustającej Pomocy oraz św. 
Barbary z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o 
dalsze dla  Andrzeja z okazji 50 rocz. urodzin oraz  o 
zdrowie dla całej rodziny. 
Za †† Helenę i Józefa Szandar, Marię i Alojzego 
Czerwiński, dziadków z obu stron, zmarłych z 
pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 
Za ††  Jana Langer, syna Bernarda, rodziców: Marię i 
Ludwika Langer, córkę, zięcia, synową,  syna, wnuczkę, 
Martę i Ludwika Gryman, córkę, zięcia, zmarłych z rodzin: 
Langer i Gryman oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  



 

 

 

III Niedziela  

Wielkanocna 
01.05.2022r. 

7:30 
 

10:30 
 
 
 

 
12:00 

 
 

15:00 
15:30 

Za † Michalinę Kolarczyk – od rodz. Krzempek z 
Chybia. 

Za ††  Eugeniusza Gąska w 11 rocz. śmierci, jego 
dziadków: Franciszkę Bertę i Konrada Gąska, 
Gertrudę i Augustyna Gamża, siostrę Helenę 
Mrozek, zmarłych z rodzin Gąska i Gamża oraz 

dusze w czyśćcu cierpiące.  
Za †† Bronisławę Mańka na pamiątkę urodzin, brata 
Mirosława, ich rodziców i teściów oraz Agnieszkę i 
Jana Gogol.  

Nabożeństwo majowe.  
Za † Zbigniewa Żemła w rocz. śmierci.  

Sprzątanie kościoła:          
Sobota 30.04.2022r. godz. 900  ul. Rolnicza i Borki.  

 
Niedziela Palmowa – Męki Pańskiej– 10.04.2022r. 

Ogłoszenia parafialne 
 

1. Niedziela Palmowa rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. To już końcówka 
Wielkiego Postu, ostatnie dni przygotowań do odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych podczas Wigilii 
Paschalnej. W tym roku czytanie i rozważanie męki Pańskiej zbiega się z 12. rocznicą katastrofy 
smoleńskiej. Niech będzie to dla naswezwanie do spojrzenia na tamto tragiczne wydarzenie w 
kontekście Chrystusowego krzyża, który jest znakiem zbawienia i jedności chrześcijan. 

2. Zapraszam na Gorzkie Żale i ostatnie kazanie pasyjne o godz. 1445. 
3. Odwiedziny chorych: poniedziałek o godz. 9

00 (Osiedle, ul. Wieczorka i Adelajdy) 
Wtorek godz. 9

00 (pozostała część parafii).  
4. W poniedziałek po Mszy św. miesięczne spotkanie Grupy św. Ojca Pio,  

We wtorek o godz. 1900 spotkanie Grupy Biblijnej, 
W środę po Mszy św. nabożeństwo przed Wotywnym Obrazem.  

5. Spowiedź: poniedziałek: w godz. 1600 – 1700 dzieci,  
w godz. 1700 – 1800 młodzież,  
wtorek w godz. 600 – 700 
środa: w godz. 1600 – 1800 
czwartek w godz. 1600 – 1800 
piątek w godz. 900 – 1000  i od 1600 – 1800 
Sobota w godz.  800  - 1100. 

6. Triduum Paschalne.  
 Wielki Czwartek: godz. 18

00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej, po ceremoniach adoracja Pana 
Jezusa w ciemnicy do godz. 2100. 

 Wielki  Piątek: o godz. 8
00Ciemna Jutrznia, 

 
o godz. 18

00
ceremonie Wielkiego Piątku. Po ceremoniach całonocna adoracja Pana Jezusa 

w Bożym Grobie. (Zapisy w zakrystii.) 
 Wielka  Sobota: o godz. 8

00Ciemna Jutrznia, 
 całodzienna adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie do godz. 1700. 
 O godz. 2000 ceremonie Wielkiej Soboty.  

Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny: o godz. 9
00

, 11
00

, 16
00

.  
7. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę. 
8. Dziękuję za sprzątanie kościoła paniom z ul.Powstańców Śl. od nr 1 do nr 47,a w tym tygodniu 

w sobotęo godz. 1700 zapraszam panie z ul.Powstańców Śl. od nr 48 do końca i młodzież z 
rocznika 2004. 

9. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnegoi Zwiastuna (na 3 tygodnie). 

  



 Boże, Ty nas posiliłeś Najświętszym Sakramentem, a przez śmierć Twojego Syna obudziłeś w nas nadzieję 

życia wiecznego, w które wierzymy,  pokornie Cię błagamy:  spraw, abyśmy przez Jego zmartwychwstanie osiągnęli 

cel naszych dążeń. 

 

Niedziela  Zmartwychwstania Pańskiego – 17.04.2022r. 
Ogłoszenia parafialne 

 
1. Alleluja, Jezus żyje! Zmartwychwstał! To jest fundament naszej wiary. I nasza nadzieja na 

przyszłość. Zatem cieszymy się i świętujemy dziś najważniejszą tajemnicę naszej wiary. 
2. Zapraszam na nieszpory świąteczne o godz. 1500. 
3. W II dzień świąt Msze św. będą odprawione o godz.: 700, 900 – w intencji chorych i starszych 

parafian, suma o godz. 1030 oraz o godz. 1200. Tradycyjnie w II Dzień Świąt nie ma Mszy św. 
popołudniowej ani nabożeństwa popołudniowego. Kolekta jest przeznaczona na KUL.  

4. W ciągu tygodnia po Mszach św. będziemy odmawiać kolejny dzień nowenny przed Świętem 
Miłosierdzia.  

5. W sobotę o godz. 1700 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.  
6. Dziękuję za sprzątanie kościoła paniom z ul.Powstańców Śl. od nr 48 do końca, a w tym tygodniuw 

sobotę o godz. 900 zapraszam panie z ul.Polnej, Krótkiej i Stenclówki.  
7. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę. Za tydzień, w ostatnią niedzielę miesiąca, kolekta jest przeznaczona 

na zapłacenie za prace  wykonane w tym miesiącu przy budowie organów. 
8. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego. 
 

Boże, Ty przez wielkanocne Sakramenty udzieliłeś Twojemu Kościołowi nowego życia, otaczaj go 

nieustannie swoją opieką  i doprowadź do chwały zmartwychwstania. 

 

II  Niedziela  Wielkanocna – Miłosierdzia Bożego – 24.04.2022r. 
Ogłoszenia parafialne  

 
1. Dzisiaj staje przed nami Jezus zmartwychwstały i miłosierny. Niedziela Miłosierdzia kończy 

oktawę Wielkanocy i rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Spotkanie z Jezusem ma w nas budzić 
postawę wrażliwości na innych, gotowościniesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują. 

2. Zapraszam na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego o godz. 1500. 
3. W poniedziałek o godz. 17

00 zbiórka ministrantów. Msza św. o godz. 1800będzie odprawiona w 
intencji naszych rolników, po Mszy św. udamy się w procesji do krzyża przed cmentarzem.  

4. W środę po Mszy św.  nabożeństwo przed wotywnym obrazem.  
5. W piątek:o godz. 1700 spotkanie Dzieci Maryi 

o godz. 1800 Msza św. szkolna.  
o godz. 1845spotkanie oazy w Domu Parafialnym. 
W kościele będzie adoracja Najświętszego sakramentu do godz. 2100. Jest to nasze postanowienie 
z misji św. (64 adoracja).  

6. W  sobotę o godz. 17
00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.  

7. Dziękuję za sprzątanie kościoła paniom z ul. Polnej, Krótkiej i Stenclówki, a w tym tygodniu w 
sobotę  o godz. 900 zapraszam panie z ul. Rolniczej i Borek.  

8. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę specjalną, w ostatnią niedzielę miesiąca, przeznaczoną na 
zapłacenie za wykonane prace przy budowie organów w tym miesiącu.  

9. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego. 
 
Wszechmogący Boże, spraw, aby działanie wielkanocnego Sakramentu, któryśmy przyjęli,  

nieustannie trwało w naszych duszach. 

 

 

 

 



 

Zapowiedzi 

W sakramentalny związek małżeński mają zamiar wstąpić: 
 

6. KUŚ ADRIAN,  s. Jana i Teresy zd. Paszyna, zam. Wisła Mała, ul. Pawia. 
POKŁADNIK AGATA, c. Andrzeja i Gabrieli zd. Sodzawiczny, zam. Studzionka, ul. Powstańców 
Śl.  

7. KREJ DOMINIK, s. Andrzeja i Marzeny zd. Wioska, zam. Pawłowice Śl. ul. Zjednoczenia 
NOGAWICA KATARZYNA, c. Andrzeja i Weroniki zd. Langer zam. Studzionka, ul. 
Wodzisławska. 

8. JAWORSKI GRZEGORZ, s. Franciszka i Cecylii zd. Wróbel, zam. Wisła Wielka, ul. Cieszyńska 
KILIAŃSKA AGATA, c. Jana i Teresy zd. Brychcy, zam. Studzionka, ul. Robotnicza.  
 

 
 

 Podczas wizytacji ks. bp Marek Szkudło udzielił 37 młodym naszym 
parafianom sakramentu bierzmowania (było to 39 bierzmowanie) od powstania 
diecezji katowickiej. Pierwszego bierzmowania udzielił Sługa Boży kardynał August 
Hlond – późniejszy Prymas Polski.  
Nasi parafianie – bierzmowańcyprzyjęli następujące imiona:  
Dziewczyny: Maria 3, Łucja 2, Teresa 2, Anastazja 2, Filomena, Aurelia, Rita, 
Małgorzata, Agnieszka, Blanka, Martyna, Wiktoria i Magdalena, 
Chłopcy: Jan 3, Krzysztof 3, Piotr 3, Michał 2, Izydor 2, Karol, Maksymilian, 
Szymon, Błażej i Kamil.   

 
Dziękuję wszystkim za porządki przed wizytacją! W kościele, w Domu 

Parafialnym i w Ogrodzie Lourdzkim.  
Bóg zapłać za uczestnictwo w Mszach św. i spotkaniach z ks. bpem Markiem. 
Dziękuję szafarzom, służbie liturgicznej, zespołom śpiewaczym: Studzieńczankom, 

Scholi Młodzieżowej, Serafinkom.  
Cieszę się, że na rozpoczęcie wizytacji podczas Mszy św. były wszystkie poczty 

sztandarowe!!! 
 
 

 

Znaki Nadziei powracają! 

 

Szanowni Państwo wolontariusze Hospicjum św. Ojca Pio w Pszczynie 
serdecznie zapraszają do udziału w kweście na rzecz hospicjum pod hasłem 
„Znaki Nadziei”. Po dwóch latach przerwy powracamy do tych 
symbolicznych kwest w okresie wielkanocnym, podkreślając tym samym 
wiarę, która przyświeca misji hospicjum. 
 

Tegoroczna kwesta odbędzie się w niedzielę, 24 kwietnia. 

Kwestujących będzie można spotkać na parkingu przed kościołem pw. 
Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny po każdej mszy św. oraz przed 



kościołem ewangelicko-augsburskim po nabożeństwie porannym. 
Serdecznie zapraszamy do wsparcia hospicjum i pięknego gestu - znaku nadziei 
dla osób cierpiących na choroby nowotworowe oraz niesamodzielnych 
seniorów. W minionym roku z profesjonalnej medycznej i opiekuńczej pomocy 
hospicjum skorzystało ponad 350 chorych. 
 
 

 

Zapraszamy na spotkanie kręgu biblijnego GENESIS 12.04.2022 godz. 

19
00

. 

W salkach Domu Parafialnego.  

Tematem spotkania będą słowa „Wykonało się” /J 19,30b/ 
 
 
 
 

 
 

Podziękowanie 
Księdzu proboszczowi,  służbie liturgicznej, rodzinie, krewnym 

bliższym i dalszym, sąsiadom, znajomym, delegacjom oraz 
wszystkim, którzy wzięli udział  w  pogrzebie naszej kochanej 

żony, mamy i babci  
Ś.P.  Weroniki Kroczek 

za modlitwy, kwiaty i wyrazy współczucia  serdeczne Bóg 
zapłać 

    składa mąż i dzieci z rodzinami.  

 
 

Podziękowanie 
Księdzu proboszczowi,  służbie liturgicznej, rodzinie, sąsiadom, 
znajomym, delegacjom, poczcie sztandarowej oraz wszystkim, 

którzy wzięli udział  w  pogrzebie naszej ukochanej mamy i 
babci 

Ś.P.  Elżbiety Kołoch 
za modlitwy, kwiaty i wyrazy współczucia  serdeczne Bóg 

zapłać 
           składa syn z rodziną.  

 
 
                                                                                                        



 

 

DIOCESE OF BOUGAINVILLE 

OFFICE OF THE BISHOP 
P.O. Box 85 Buka, Bougainville Phone: +675-7263-8371 * Email: bpbougainville@,ęimail.com 

 

15 marca 2022  

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Kochana Studzionka. 
Kochani Studzieńczanie, 

Serdecznie i gorąco pozdrawiam was wszystkich z diecezji Bougainville. Popatrzyłem 
na datę mojego ostatniego listu do was i aż mnie zamurowało. To było rok temu, a dokładnie 
30 marca 2021 roku! Opisałem wam wtedy trochę historii Bougainville i moje pierwsze 
wrażenia w nowej diecezji. Dzisiaj mogę kontynuować te moje pierwsze wrażenia, bo nadal 
poznaję diecezję i ludzi i miejsca. Jeszcze jest kilka parafii i stacji misyjnych do których nie 
dotarłem. Może mi się to uda w tym roku. Od samego początku mojej posługi biskupiej, czy to 
najpierw w Goroce czy obecnie na Bougainville, wspomagacie mnie swoimi modlitwami i 
ofiarami. Jestem niezmiernie wdzięczny za tę dobroć i pomoc. 

Za pośrednictwem Pani Elżbiety Górka, dnia 14 lutego, otrzymałem kolejną pomoc 
finansową w wysokości 4,950.00 złotych. Chciałem wtedy od razu odpisać i podziękować, i 
może by było łatwej i prościej, i spokojniej. Teraz, gdy piszę ten list trwa wojna. I to nie u 
mnie na Papui Nowej Gwinei, ale w Europie! 

Przez kilka miesięcy, pomimo napiętej sytuacji na granicy Ukrainy z Rosją, nikt 
chyba nie myślał, że wybuchnie wojna. Każdy z nas miał w sercu nadzieję, że w XXI wieku, 
jesteśmy bardziej ucywilizowani, że możemy się pochwalić wielkim osiągnięciami techniki i 
człowieczeństwa bo rozdawaliśmy na prawo i lewo Pokojowe Nagrody, wyróżnienia i medale, 
że mamy liderów, którzy, pomimo różnych poglądów, jakoś potrafią albo przynajmniej starają 
się kierować tym światem, żeby się jakoś żyło. A tu proszę, pan Putin nam wyjaśnia, że kto 
silniejszy ten może więcej i ma więcej praw i może sobie grać na nosie układom i traktatom. 

Ze łzami w oczach patrzę na to co się dzieje na Ukrainie. I wiem, że wy też tam 
płaczecie. Moi Papuasi też, chociaż to tak daleko, pytają co się stało i co to teraz będzie. 
Modlimy się razem z wami o pokój. Razem z papieżem Franciszkiem, 25 marca oddamy Rosję 
i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi. Nasz papuaski Caritas i Konferencja Biskupów 
przesłała do Lwowa do Księdza Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego 70,000.00 Kina (to 
nasza waluta papuaska) co daje około 85,000.00 złotych. Nawet moi papuasi pytali czy nie 
mogliby złożyć jakieś ofiary na pomoc dla tych którzy tego najbardziej potrzebują. I to nie 
chodzi tutaj o jakieś wielkie kwoty, ale o sam gest i serce, że tam są nasi bracia i siostry, którzy 
bardziej teraz potrzebują naszej pomocy. 

Jestem dumny, że jestem Polakiem. To co Polska pokazuje światu przyjmując 
uchodźców z Ukrainy przechodzi ponad wszelkimi układami, dokumentami, ugodami i 
paktami. Nie jest łatwo, ale tego nauczyła nas wiara. Nasi biskupi na Papui, którzy pochodzą z 
innych krajów jak Australia, Filipiny czy Ameryka, przysyłają mi wyrazy podziękowania za 
Polskę. A ja wzruszony mówię.... dziękuję. Więc przekazuję te podziękowania wam kochani 
od nas wszystkich na Papui Nowej Gwinei. 

 

 

 
 



 
 

Czcigodny Księże Proboszczu, 

Na nadchodzące Twoje urodziny i rocznicę 

święceń kapłańskich pragniemy złożyć Ci 

serdeczne życzenia zdrowia i błogosławieństwa 

Bożego na każdy dzień życia. Niech Jezus 

Chrystus nieustannie obdarza Cię wszelkimi 

łaskami, wzmacnia Twoje powołanie i daje siły w 

prowadzeniu parafii, a Maryja Wniebowzięta 

niech Cię ma  w swojej opiece. Oby poczucie 

satysfakcji z pełnionej posługi kapłańskiej nigdy 

Cię nie opuszczało, a działania duszpasterskie 

przynosiły obfite owoce. Wielu radosnych chwil, 

pozytywnego nastawienia i stałego podążania 

drogą Bożą ku świętości życzy: 

                                              Redakcja Zwiastuna i  parafianie. 

 

Alleluja, Alleluja!  

Wesoły nam dziś dzień nastał, Chrystus bowiem zmartwychwstał. 

Życzymy, aby nadchodzące Święta Wielkanocne 
napełniły Wasze serca radością i nadzieją, a chwile 
spędzone w gronie najbliższych dodawały otuchy 
i pozwalały przezwyciężyć wszystkie trudności. 
Życzymy, aby  przyniosły pokój oraz wzajemną 
życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania 

ducha! 

Ks. proboszcz i redakcja Zwiastuna 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Informacje Sołeckie 
10 kwietnia 2022r. 

 
1. Zebranie Wiejskie. Na Zebraniu, 24 marca br. było nas 46 osób. 

Przebiegało ono zgodnie z programem zawartym w obwieszczeniu. Ponad to: 
- przegłosowaliśmy wniosek o wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Robotniczej, 
od skrzyżowania z ul. Stawowa do skrzyżowania z ul. Jedności, 
-  przegłosowaliśmy również wniosek, aby administrator naszego Domu Strażaka, 
zainstalował nagłośnienie na sali bankietowej, które zostało zdemontowane w 
trakcie remontu, 
- mieszkańcy pytali o możliwość zorganizowania zbiórki opon, na co Burmistrz 
odpowiedział, że ze względu na zapisy ustawy śmieciowej, nie jest obecnie 
możliwe zorganizowanie takiej, ogólnej zbiórki, 
- było również pytanie o dostępność parkowania na parkingu naprzeciw cmentarza 
/po drugiej stronie ul. Jedności/ - problem zostanie przeanalizowany przez Urząd 
Miejski. 

2. Rozpoczął się u nas remont dróg. Obecnie trwa remont dróg asfaltowych, 
czekamy na rozpoczęcie remontu dróg tłuczniowych. 

3. Rozpoczęła się przebudowa ul. Jedności. Obecnie prowadzone są roboty 
związane z kanalizacją drogową. W minioną środę miało miejsce spotkanie 
mieszkańców z wykonawcą. Następne spotkanie zostało zaplanowane na 20 
kwietnia / środa / na godz. 18:00, w Domu Gromadzkim. 
Zapraszam wszystkich mieszkańców - z obu stron drogi.  

4. Spotkanie dla Ukraińców mieszkających w Studzionce. Organizujemy 
spotkanie ukraińskich rodzin, które są goszczone przez naszych mieszkańców, aby 
mogły się wzajemnie poznać. 
Zapraszamy całe rodziny w najbliższą środę 13 kwietnia, na godz. 18:00 do 
Domu Gromadzkiego. 

 
Rodzinom zmarłych śp. Weroniki Kroczek oraz Elżbiety Kołoch 

składam serdeczne wyrazy współczucia 

 
Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych,    

życzę wszystkim mieszkańżyczę wszystkim mieszkańżyczę wszystkim mieszkańżyczę wszystkim mieszkańcom zdrowiacom zdrowiacom zdrowiacom zdrowia    
oraz wiary, nadziei i miłości. oraz wiary, nadziei i miłości. oraz wiary, nadziei i miłości. oraz wiary, nadziei i miłości.     

Niech pogoda ducha towarzyszy Wam w trudzie każdego dnia,Niech pogoda ducha towarzyszy Wam w trudzie każdego dnia,Niech pogoda ducha towarzyszy Wam w trudzie każdego dnia,Niech pogoda ducha towarzyszy Wam w trudzie każdego dnia,    
a Chrystus Zmartwychwstały sprawi, by na Świecie zapanował a Chrystus Zmartwychwstały sprawi, by na Świecie zapanował a Chrystus Zmartwychwstały sprawi, by na Świecie zapanował a Chrystus Zmartwychwstały sprawi, by na Świecie zapanował 

pokój.pokój.pokój.pokój.    
 

                                                                                      Sołtys 

                                                                       Ireneusz Gruszka     



 

Sport 

 
W drugiej kolejce wiosennych rozgrywek podejmowaliśmy w 

Studzionce zespół KS POLONIA Międzyrzecze. Nasz zespół uzyskał  zdecydowaną 
przewagę i wygrał mecz wynikiem 3:0. Bramki zdobyli: M. Habor, M. Skipioł i K. Szweda. 

Kolejne spotkanie rozegraliśmy na wyjeździe z LKS Woszczyce. Również w tym spotkaniu 

nasi zawodnicy zaprezentowali wysoki poziom gry i wygrali mecz wynikiem 1:3. 

Strzelcami bramek byli: K. Szweda, A. Skipioł i M. Habor.  

Ze względu na załamanie pogody odwołano całą kolejkę spotkań zaplanowaną na 3 

kwietnia. Mecz z LKS Brzeźce zostanie rozegrany 4 maja w Studzionce.  

 

Tabela klasy „A” rozgrywek sezonu 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy na mecze z udziałem naszych zespołów: 

seniorzy: 09. 04. - godz. 1700 - mecz wyjazdowy z LKS ZNICZ Jankowice 
18. 04. - godz. 1700 - w Studzionce z LKS  LEŚNIK Kobiór 
23. 04.  - godz. 1700 - mecz wyjazdowy z KS UNIA Bieruń Stary 
01. 05. - godz. 1700 - w Studzionce z LKS SOKÓŁ Wola 

młodziki:09. 04. - godz. 1000 - w Studzionce z LKS  Goczałkowice 
22. 04.  - godz. 1700 - w Studzionce z KS ISKRA Pszczyna 
29. 04. - godz. 1700 - w Studzionce z GKS PNIÓWEK 74 

P.N 
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  
 

 

 

 

 

l.p. Zespół Mecze Punkty Bramki 
1. LKS II Goczałkowice 18 46 69 : 17 
2. LKS Studzionka  18 40 48 : 19 

3. LKS Woszczyce 18 34 52 : 32 
4. KS UNIA Bieruń Stary 18 30 33 : 21 
5. LKS SOKÓŁ Wola 18 29 36 : 28 
6. LKS Frydek  18 29 42 : 44 
7. LKS LEŚNIK Kobiór 18 25 31 : 25 
8. KS STAL Chełm Śląski 18 25 30 : 37 
9. LKS Rudołtowice-Ćwiklice  18 24 40 : 40 
10. LKS Gardawice 18 21 30 : 39 
11. GKS KRUPIŃSKI Suszec  18 20 29 : 36 
12. KS SIÓDEMKA Tychy 18 20 29 : 46 
13. UKS CZAPLA w Kryrach  18 20 20 : 36 
14. LKS ZNICZ Jankowice  17 20 36 : 49 
15. KS POLONIA Międzyrzecze 18 19 29 : 53 
16. LKS Brzeźce 16 11 30 : 62 


