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Przyjdź do mnie cicho, jak baranek, bezbronny, łagodny biały Panie.  

Zwiastun  
Wniebowziętej 

Parafia Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny

w Studzionce 
  1305 – 2015 

        10 maj  2015 r. 
                                    Nr 09/2015 (482) 

                                                      1640-0976 Nakład 480 
                                                                

 Niedziela Wielkanocy – 

 10.05.2015r.  

Pierwsza Komunia Święta 
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tszej Maryi Panny 

 do mnie cicho, jak baranek, bezbronny, łagodny biały Panie.   



 

 

VI Niedziela Wielkanocna - 10.05.2015r. 
Porządek nabożeństw 
 

 
 
 
VI Niedziela 
Wielkanocna 
10.05.2015r. 

7:30 
 
 
 
 
10:30 
14:30 
15:30 

Do Bożej Opatrzności  przez 
wstawiennictwo św. Ojca Pio jako 
podziękowanie za X Wielkopostny 
Dzień Skupienia w intencji kapłanów, 
członków GMO Pio oraz wszystkich 
którzy pomagali  w przygotowaniu 
uroczystości. 
I Komunia św. 
Nabożeństwo  z udziałem dzieci  
komunijnych. 
Do Bożej Opatrzności i M.B. 
Wniebowziętej o zdrowie i 
błogosławieństwo Boże dla całej 
rodziny. 

 
Poniedziałek 
11.05.2015r. 
 

14:00 
 
 
17:15 
18:00 

Do Bożej Opatrzności i M.B. 
Wniebowziętej w intencji ks. proboszcza, 
pani katechetki i rodziców dzieci 
Komunijnych. 
P5rocesja Dni Krzyżowych ul. K. Miarki. 
Za †† Augustyna Szendera, Józefa Słowik, 
rodziców, teściów, rodzeństwo i zmarłych 
z pokrewieństwa. 

Wtorek 
12.05.2015r. 
Św. męcz. 
Nereusza, Achillesa 
i Pankracego. 

17:15 
18:00 

Procesja Dni Krzyżowych ul. Powstańców 
1. Za †† Jadwigę i Augustyna Nowak, 

Janinę                        i Tadeusza Pacuła, 
syna Remigiusza oraz zmarłych z 
pokrewieństwa. 

2. Za tragicznie zmarłego syna  
Kazimierza Piegza na pamiątkę urodzin. 

Środa 
13.05.2015. 
Najświętszej Maryi 
Panny Fatimskiej 

17:15 
18:00 
 

Procesja Dni Krzyżowych ul. Robotnicza. 
W intencji czcicieli M.B. Fatimskiej oraz 
w intencji wszystkich Róż Różańcowych o 
Boże  błogosławieństwo i opiekę. 

Czwartek 
14.05.2015r. 
Św. Macieja 
Apostoła. 

7:00 W intencji słuchaczy Radia Maryja i 
widzów Telewizji Trwam oraz o Boże 
błogosławieństwo dla Ojca Tadeusza 
Rydzyka i pracowników. 

 
Piątek 
15.05.2015r. 
Św. Zofii. 

15:00 
 
17:30 
18:00 

Koronka do Miłosierdzia Bożego i Msza 
św. za parafian. 
Nabożeństwo majowe. 
1. Za †† Jadwigę i Alojzego Mrzyk, córkę 

Cecylią, Wandę i Augustyna Mrzyk, 
Marię i Emanuela Golda, Agatę 
Bienioszek, zmarłych                                   
z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu 
cierpiące. 

2. Za † Jana Muras w 30 dzień poi 
śmierci. 

 
 
 

15:00 
 
 

Do Bożej Opatrzności i M.B. 
Wniebowziętej                             z 
podziękowaniem za otrzymane łaski z 



 

 

Sobota 
16.05.2015r. 
Św. Andrzeja 
Boboli, patrona 
Polski 

17:30 
18:00 

prośbą  o dalsze dla Pawła  z okazji 80  
rocz. urodzin oraz za całą rodzinę. 
Nabożeństwo majowe. 
1. Za †† Gertrudę i Leona Niezgoda, 

Anielę i Józefa Cieśla, chrzestną Łucję, 
brata Tadeusza i dusze w czyśćcu 
cierpiące. 

2. Za †† Elżbietę Miły w rocz. śmierci, 
męża Franciszka, rodziców, teściów, 
siostry, szwagrów, brata oraz zmarłych 
z pokrewieństwa. 

3. Za †† Gerarda Haka, Jadwigę i Józefa 
Tkacz                 i zmarłych z 
pokrewieństwa. 

Sprzątanie kościoła: 
Poniedziałek 11.05. i sobota 16.05.2015r. godz. 9

00
  ul. Małcużyńskiego, Żeleńskiego  i Ligonia. 

 
 

Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego - 17.05.2015r. 
Porządek nabożeństw 

 
 
 

 Niedziela  
Wniebowstąpienia 

Pańskiego  
17.05.2015r.  

7:30 
 
 
10:30 
 
 
 
12:00 
15:00 
15:30 

Do Bożej Opatrzności i przez 
wstawiennictwo św. Izydora o Boże 
błogosławieństwo dla naszych rolników.  
Za †† Józefa Szydłowskiego w 2 rocz. 
śmierci, dziadków: Henryka i Stefanię 
Brzezińskich, Genowefę i Stanisława 
Szydłowskich oraz Krystynę Pietras.  
Za † ojca Jana Pinocy.  
Nabożeństwo majowe. 
Za †† zięcia Łukasza Kolba, zmarłych                  
z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  

 
Poniedziałek 
18.05.2015r. 
Św. Jana I, pap. 

 

8:00 
 

16:00 
 
 

18:00 

W intencji ofiarodawców oraz słuchaczy 
Radia Maryja i widzów Telewizji Trwam.   
Za † Jadwigę Pydych od kuzyna 
Stanisława                z żoną.  
Nabożeństwo majowe. 
1. Za †† rodziców: Jana i Gertrudę 

Pudełko, ich rodziców, rodzeństwo, 
szwagrów, bratową, zmarłych z rodzin 
Pudełko                       i Kasza, Leona i 
Jadwigę Łakota, Teresę               i 
Józefa Chodzidło 

2. Za † Martę Szyndler od 
współpracowniczek.  

 
Wtorek 

19.05.2015r. 
 

8:00 
 

16:00 
 
 
 

18:00 
 

 

Za † Alojzego Sleziona od rodziny Figura 
wraz z chrześnicą.  
Za †† Apolonię i Emanuela Gruszka, 
rodziców, rodzeństwo i zmarłych                               
z pokrewieństwa.  
Nabożeństwo Majowe. 
1. Za † Martę Szyndler od koleżanek                         

i kolegów z rocznika. 
2. Za † Jana Konieczny od ciotki i 

kuzynki.  



 

 

Środa 
20.05.2015. 

Św. Bernardyna ze 
Sieny 

8:00 
 
 

16:00 
 
 

18:00 
 

 

Za †† Mariannę i Józefa Janik, zięcia Jana 
oraz ks. proboszczów: Henryka 
Strzebnioka i Alfreda Prochaska. 
Za † Jadwigę Pydych – od kuzyna 
Stanisława                 z żoną Teresą.  
Nabożeństwo majowe. 
1. Za †† rodziców: Stefana i Jana Rezner 

oraz Jadwigę i Alojzego Kuś.  
2. W intencji słuchaczy Radia Maryja                       

i widzów Telewizji Trwam oraz o Boże 
błogosławieństwo dla Ojca Tadeusza 
Rydzyka             i pracowników.  

 
 

Czwartek 
21.05.2015r. 
Św. męcz. 
Krzysztofa 

Magallanesa i 
Towarzyszy 

8:00 
 
 
 

17:30 
18:00 

1. Za zmarłych zalecanych z drogi 
Krzyżowej               i Gorzkich Żali. (1) 

2. Za zmarłych zalecanych z drogi 
Krzyżowej             i Gorzkich Żali. (2) 

Nabożeństwo majowe.  
1. Za †† Annę Paszyna w 10 rocz. śmierci, 

męża Alojzego i Edwarda Krzysteczko 
w 35 rocz. śmierci. 

2. Za † Martę Szyndler od rodzin: Fil i 
Kotas. 

 
Piątek 

22.05.2015r.  
Św. Rity 

8:00 
 
17:30 
18:00 

Za zmarłych zalecanych z drogi 
Krzyżowej                 i Gorzkich Żali. (3) 
Nabożeństwo majowe. 
1. Za †† Zbigniewa Gruszczyk, matkę 

Łucję, ojca Benedykta, zmarłych z 
pokrewieństwa                i dusze w 
czyśćcu cierpiące oraz  Łukasza Kolba. 

2. Za † mamę od córki z rodziną.  
 
 

Sobota 
23.05.2015r.  

 

8:00 
 

12:00 
 

17:30 
18:00 

Za † Jadwigę Pydych od koleżanek i 
kolegów              z pracy. 
Ślub rzymski: Sławomira Świątek i 
Doroty Wiench. 
Nabożeństwo majowe.  
1. Za †† Jana Pieczka na pamiątkę 

urodzin, jego rodziców: Zofię i 
Alojzego, ks. Józefa Pieczkę, teściów: 
Annę i Franciszka Szandar, syna, 3 
zięciów i zmarłych z pokrewieństwa.  

2. Za †† Franciszka Mańka, rodziców z 
obu stron, zmarłych z pokrewieństwa i 
dusze               w czyśćcu cierpiące. 

3. Za † Jana Konieczny od sąsiadów 
zamiast kwiatów.  

 
 
 

Niedziela   
Zesłania Ducha 
Świętego 

24.05.2015r.  

7:30 
 

 
10:30 

 
12:00 

 
 

Za †† Gertrudę i Augustyna Śleziona, 
Lucjana Śleziona, ks. Wilhelma Goli, 
Janusza Gawryla i zmarłych z 
pokrewieństwa.  
Za †† rodziców: Agnieszkę i Brunona 
Gonska oraz zmarłych z rodzin: 
Gonska i Konieczny.  
O Boże błogosławieństwo w intencji 



 

 

13:00 
 

15:00 
15:30 

uczestników parafialnej pielgrzymki do 
Krakowa- Łagiewnik. 
Podziękowanie Panu Bogu i rodzicom 
za dar życia i wychowania od Doroty i 
Sławomira.   
Nabożeństwo  majowe. 
Za †† Ludwika Paszka, jego rodziców                      
i rodzeństwo, Bernarda Mrozka, 
Franciszkę, Konrada i Bertę Gąska, 
syna Edmunda                     i wnuka 
Eugeniusza oraz zmarłych                            
z pokrewieństwa.  

Sprzątanie  kościoła: 
Poniedziałek 18.05. i sobota 23.05.2015r. godz. 900 ul. K. Miarki. 
 
 
 

Niedziela Zesłania Ducha Świętego – 24.05.2015 
Porządek nabożeństw 

 

Poniedziałek 
25.05.2015r. 
NMP Matki 

Kościoła 

17:30 
18:00 

Nabożeństwo majowe.  
O Boże błogosławieństwo w intencji 
wszystkich Matek naszej parafii.  

Wtorek 
26.05.2015r. 

Św. Filipa Nereusza 
 

17:30 
18:00 

 
 

Nabożeństwo Majowe. 
Za †† Stanisława i Weronikę Kuzia, syna 
Henryka, szwagra Edwarda 
Wierzyńskiego, jego rodziców               i 
zmarłych z pokrewieństwa.  

Środa 
27.05.2015. 

Św. Augustyna z 
Canterbury 

17:30 
18:00 

 
 

Nabożeństwo majowe. 
Za †† Tadeusza Pustelnik w 30 rocz. 
śmierci, dziadków: Anielę i Aleksego 
Waleczek oraz Marię  i Edwarda 
Pustelnik, matkę chrzestną, Józefa Zieburę 
i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Czwartek 
28.05.2015r. 

Jezusa Chrystusa 
Najwyższego i 

Wiecznego Kapłana 

17:30 
18:00 

Nabożeństwo majowe.  
Za †† Annę i Maksymiliana Herman, 
córkę Stefanię, Helenę Janik, rodziców: 
Jana i Annę oraz zmarłych z rodzin: 
Herman, Wymysło i Kiełkowski. 
 

 
Piątek 

29.05.2015r.  
Św. Urszuli 

Ledóchowskiej 

17:30 
18:00 

Nabożeństwo majowe. 
1. W intencji dzieci obchodzących I 

rocznicę Komunii Świętej. 
2. Za †† Ludwika Skaźnik, braci: ks. 

Franciszka              i Augustyna, 
rodziców: Alojzego i Marię, Pawła i 
Martę Sinka, dziadków, Jana i Annę 
Kołoch, zmarłych z rodzin:  Kołoch, 
Sinka, Skaźnik                 i Czernecki. 

 
Sobota 

30.05.2015r.  
Św. Jana Sarkandra 

13:00 
 
 
 

Do Bożej Opatrzności i M.B. 
Wniebowziętej                             z 
podziękowaniem za otrzymane łaski z 
prośbą              o dalsze dla Alojzego  z 



 

 

17:30 
18:00 

okazji 80  rocz. urodzin oraz za całą 
rodzinę. 
Nabożeństwo majowe.  
Za †† Pawła Piszczka, jego rodziców, 
rodzeństwo, zmarłych z rodzin: konieczny 
i Piszczek oraz                   z 
pokrewieństwa. 

 
 

Niedziela   
Najświętszej 

Trójcy 
31.05.2015r.  

7:30 
 
10:30 

 
 
12:00 

 
14:30 
15:30 

Za †† Ryszarda Łakota, jego rodziców, 
brata Henryka i zmarłych z 
pokrewieństwa.  
Do Bożej Opatrzności i Aniołów 
Stróżów                      w intencji 
wnuków: Zuzanny, Alicji, Jana, Maji, 
Hanny i Julii. 
Za † ojca Maksymiliana Duży na 
pamiątkę urodzin. 
Nabożeństwo popołudniowe. (chór 
Lutnia) 
Do Bożej Opatrzności i Aniołów 
Stróżów                     w intencji rocznych 
dzieci, ich rodziców                         i 
chrzestnych. 
Udzielenie sakramentu chrztu . 

Sprzątanie  kościoła: 
Poniedziałek 25.05. i sobota 30.05.2015r. godz. 900 ul. Teligi i Wieczorka.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

VI Niedziela Wielkanocna - 10.05.2015r.   
 

1. Każda niedziela to dzień świętowania zmartwychwstania Chrystusa. Przychodzimy do 
świątyni, by we wspólnocie, którą tworzymy jako Kościół i jako parafia, radować się obecnością i 
miłością Jezusa zmartwychwstałego. Pozwólmy, by On wypełnił nasze serca swoją miłością. 
Przedstawiajmy nasze dziękczynienia i prośby. Miłość pochodząca od Boga przybrała w Jezusie 
Chrystusie ludzką postać. On oddał siebie samego dla tych, którym powiedział o miłowaniu. Oddał 
życie, ciało, czas, mądrość... wszystko, kim był i co posiadał. Chrystus nie pyta, kto najbardziej 
zasłużył na Jego miłość lub kto Mu za nią podziękuje. Prawdziwa miłość niczego nie oczekuje dla 
siebie. Jest wspaniałomyślna, wolna i czyni wolnym tego, kto kocha. 
 

2. Zapraszam na nabożeństwo o godz. 1430, które poprowadzą dzieci komunijne.  
3. W poniedziałek, wtorek i środę, przed świętem Wniebowstąpienia Pańskiego, przypadają dni 

modlitw o urodzaje, noszące nazwę Dni Krzyżowe. Procesje błagalne udają się do przydrożnych 
krzyży:  
- w poniedziałek do krzyża przy ul. Karola Miarki,  
- we wtorek do krzyża przy ul. Powstańców Śl., 
- w środę do krzyża przy ul. Robotniczej.  
Rozpoczęcie w kościele o godz. 1715.  
W poniedziałek po Mszy św. miesięczne spotkanie Grupy Misyjnej.  

4. W środę  Dzień Fatimski -  o godz. 1800 Msza św. w intencji Róż Różańcowych 
po Mszy św. procesja z Figurą M.B. Fatimskiej dookoła kościoła.   

5. W czwartek pielgrzymka dzieci komunijnych do Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej. Wyjazd o 
godz. 830. Zbiórka obok Domu Strażaka. (W czwartek nie będzie nabożeństwa majowego.) 

6. W  piątek o godz. 1500 odmówimy koronkę do Miłosierdzia Bożego i będzie Msza św. w intencji 
parafian, 
-  o godz. 1630 spotkanie  Dzieci Maryi 
- o godz. 1730 nabożeństwo majowe,  

      -  o godz. 1800 Msza św. szkolna, 
      - o godz. 1845 Oaza. 
      W piątek po Mszy św. odbędzie się poświęcenie 2 nowych tablic pamiątkowych.   
7. W  sobotę - o godz. 1700 adoracja Najświętszego Sakramentu,   
8. Dziękuję za sprzątanie kościoła paniom z ul. Jordana i Wieniawskiego, a w tym tygodniu w 

poniedziałek i sobotę o godz. 900  zapraszam panie z ul. Małcużyńskiego, Żeleńskiego i Ligonia.  
9. Bóg zapłać  za dzisiejszą kolektę oraz ofiary składane przed kościołem na poszkodowanych w 

trzęsieniu ziemi w Nepalu. 
10. W przyszłą niedzielę rozpoczynamy Misje Święte.  
11. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego i Zwiastuna (na 3 tygodnie).   
 

Umocnieni słowem Bożym, posileni Chlebem Miłości, za chwilę wrócimy da swych domów. 

Będziemy nadal doświadczać miłości Chrystusa. Otwórzmy się na nią i miejmy odwagę okazywać ją 
innym ludziom. Czy dzisiaj miłujesz tak, że wystarczy na niebo? 

 
 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego – 17.05.2015r.  

 
1. Obchodzimy dzisiaj uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa. Chrystus uwielbiony, 

przebywający z Bogiem, równocześnie jest z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Żyje 
w swoim Kościele, a przez niego jest obecny w świecie i dla świata. Jesteśmy świadomi tej 
obecności, dlatego gromadzimy się na Eucharystii, by oddać chwałę Bogu Ojcu. On dał nam 
swojego Syna, aby przez śmierć i zmartwychwstanie wyjednał nam zbawienie. Jezus jest jedyną 
drogą do nieba. 

2. Zapraszam na nabożeństwo majowe o godz. 1500 .  



 

 

3. Przeżywamy 7 Misje Święte po II wojnie światowej: Poprzednie Misje Święte prowadzili: 1946 -  
Misjonarze św. św. Wincentego a Paulo, 

         1962 – Ojcowie Werbiści, 
         1972 – Ojcowie Franciszkanie, 
         1984 – Ojcowie Werbiści, 
        1995 – Ojcowie Franciszkanie, 
        2005 – Ojcowie Franciszkanie. 

Plan Misji był umieszczony w ostatnim Zwiastunie oraz jest wywieszony                    w gablotkach.  
4. Dziękuję za sprzątanie kościoła paniom z ul Małcużyńskiego, Żeleńskiego   i Ligona,   a w tym 

tygodniu w poniedziałek i sobotę o godz. 900 zapraszam panie z ul. K. Miarki.   
5. Bóg zapłać  za dzisiejszą kolektę, za tydzień na zakończenie Misji, kolekta będzie przeznaczona 

na potrzeby Zakonu Księży Jezuitów.  
6. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego.  

 

Wzniesienie się Pana Jezusa ku górze oznacza, że właśnie nie w tę lub w tamtą stronę odszedł od 

uczniów, ale że stał się ponad przestrzenią, którą można przejść. I my także nie musimy Jezusa 

szukać gdzieś tam. On jest tutaj, pośród nas.  

 

 

 

 

OGŁOSZENIA  PARAFIALNE 

 Niedziela Zesłania Ducha Świętego  - 24.05.2015r.   
 
1. Punktem zwrotnym w dziejach Kościoła był dzień Pięćdziesiątnicy. Na zgromadzonych                

z Maryją w Wieczerniku Apostołów zstąpił Duch Święty, obdarzając ich swoją mocą i darami. 
Gromadzimy się dzisiaj w naszym parafialnym wieczerniku, w naszej świątyni, by świętować              
i przyjąć dar Ducha Świętego. Uroczystość ta jest dopełnieniem i pełnią misterium paschalnego: 
męki, śmierci, zmartwychwstania i wniebowstąpienia Chrystusa. Zesłanie Ducha Świętego 
potwierdza, że Jezus zmartwychwstał, został wyniesiony do chwały Ojca i pozostał z nami. 
Obyśmy dziś zostali umocnieni w wierze i miłości darem Ducha Świętego. 

2. Zapraszam na nabożeństwo majowe o godz. 1500.  
3. Nabożeństwa majowe od poniedziałku do soboty o godz. 1730. 
4. W poniedziałek  zapraszam na Mszę św. w intencji Matek naszej parafii. Po Mszy św. będzie 

adoracja Najświętszego Sakramentu na pamiątkę urodzin św. Ojca Pio.  
5. We wtorek w Domu Parafialnym w godz. 1800 – 2000 czynna będzie Poradnia Życia Rodzinnego.  
6. W  piątek -  o godz. 1630 spotkanie  Dzieci Maryi 

- o godz. 1730 nabożeństwo majowe,  
      -  o godz. 1800 Msza św. I rocznica Komunii św. 
      - o godz. 1845 Oaza.  
7. W  sobotę - o godz. 1700 adoracja Najświętszego Sakramentu. 
8. W przyszłą niedzielę obchodzimy uroczystość Trójcy Świętej. O godz. 1430 będziemy gościć 

chór Lutnia z Pszczyny.    
9. Dziękuję za sprzątanie kościoła paniom z ul. K. Miarki, a w tym tygodniu                 w 

poniedziałek i sobotę o godz. 900  zapraszam panie z ul. Teligi i Wieczorka.   
10. Bóg zapłać  za dzisiejszą kolektę przeznaczoną na zakon Księży Jezuitów, za tydzień w ostatnią 

niedzielę miesiąca, kolekta specjalna będzie przeznaczona na doraźny remont organów. Serdeczne 
Bóg zapłać.  

11. Procesja Bożego Ciała w tym roku przejdzie ulicami: Jedności, Żeleńskiego, Wieniawskiego, 
Małcużyńskiego, Ligonia i Jordana.  
Proszę o zrobienie ołtarzy: 1) Róże Różańcowe, 
        2) Młodzież, 
        3) Rodzice dzieci Komunijnych, 
        4) Górnicy i emeryci górnicy.  

12. Zachęcam do lektury Gościa niedzielnego.  



 

 

 
Duch Święty sprawia, że wierzymy w to, iż Chrystus wciąż umacnia Kościół darami, tak jak 

uczynił to w dniu Pięćdziesiątnicy. Nas, współczesnych chrześcijan, Duch Święty również obdarza. 

Dzięki Niemu możemy wołać "Panem jest Jezus". 

 
6 lub 7 czerwca klerycy i przełożeni Seminarium zapraszają na IX Dzień Skupienia do 
seminarium. Rozpoczęcia o godz. 1000 (swoją obecność klerycy proszą  potwierdzić telefonicznie pod 
numerem 519546150).  
 
W niedzielę 24 maja o godz. 1200zostanie odprawiona Msza św. w intencji uczestników parafialnej 
pielgrzymki do Krakowa – Łagiewnik.  
 

RÓŻE RÓŻAŃCOWE 
We wtorek 12-go maja po wieczornej Mszy św. odbędzie się w salce Domu Parafialnego 

spotkanie zelatorów wszystkich Róż Różańcowych.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODZIEKOWANIA i jeszcze raz PODZIEKOWANIA!!!!!! 
Kochani! 
Na  święta Wielkanocne dotarłem do Sugu. Od ponad roku nie ma tam księdza. Trochę 
czasu mi to zajęło żeby tam dojechać, no i wytrzesło mnie za wszystkie czasy w 
samochodzie... ale warto było. Stacja misyjna jest dość duża z domem dla księdza i dla sióstr. Jest też 
szkoła, a nawet dwie! Jedna podstawowa od klasy pierwszej do szóstej, a druga dla dziewcząt które 

mogą; się uczyć pisania i czytania oraz szycia i gotowania. Dostałem tam duży dobry chleb od nich!!! 
W Wielkim Tygodniu przed uroczystościami był czas na odwiedzenie niektórych stacji bocznych, 
spowiedź i Mszę Świętą. Później już na same Triduum zostałem na głównej stacji. W Wielki 
Czwartek na mszy wieczornej tradycyjnie myłem nogi moim Papuasom. Dla nich to było wielkie 
przeżycie bo „biały” ksiądz myje im nogi! A musicie pamiętać że buty tutaj w buszu to ... rarytas! i 
nie wszystkich na nie stać więc miałem co myć! Tuż 
przed kazaniem, wysiadł nam generator więc mszę dokończyliśmy w ciemnościach, zupełnych 
ciemnościach. Jedynie na ołtarzu były dwie świece więc jedyne Światło 
padało od ołtarza! Cudowny widok! 
No bo jakby nie było to i w naszych ciemnościach duszy, w naszych ciemnościach 
codziennego dnia, w ciemnościach i trudnościach tego świata, to jedyne światło ,które ma jakiś sens i 
moc to, to ... od ołtarza! Było zbyt ciemno żeby widzieć ludzi. Jedynie kiedy przychodzili do ołtarza 
po Komunię Świętą to mogłem zobaczył: ich twarze.  
No i jak tu nie myśleć, że te nasze różne twarze; smutne,  radosne, zatroskane, przestraszone czy 
szczęśliwe, prawdziwie pokazują nasze oblicze tylko wtedy gdy przychodzą blisko do Jezusa. 



 

 

Wielki Piątek to Droga Krzyżowa. Wzięliśmy  więc duży krzyż który stoi przy kościele               i 
poszliśmy z nim w umówione miejsce na skrzyżowaniu górzystych drag by rozpocząć naszą ;Drogę 
,Krzyżową. Było nas dosyć sporo, bo doszli ludzie z innych bocznych stacji. 
Nieśliśmy wiec Krzyż przez nasze małe górzyste dróżki, trochę podobne do tych                      w 
Jerozolimie, tylko zamiast ścian domów i sklepików mieliśmy ściany z trawy i buszu, od czasu do 
czasu zatrzymując się, na rozmyślanie kolejnej stacji krzyżowej. Słonce grzało niemiłosiernie. I 
dobrze! Przynajmniej trochę- mogliśmy pocierpieć z Jezusem. Skoro z niego lały sie krople krwi 
czemu by nie z nas polało się trochę ludzkiego potu! Kiedy doszliśmy do kościoła i rozpoczęliśmy 
celebrację, Wielkiego Piątku niebo się zachmurzyło ... dokładnie jak w ewangelii. A kiedy my 
zaczęliśmy adorować – całować krzyż ... niebo zapłakało. No bo jak mogło niebo nie płakać skoro moi 
Papuasi całując krzyż przy adoracji płakali jak bobry. 
Wielka Sobota ... to zupełna cisza! Wszyscy się, gdzieś rozeszli! Jeszcze wczoraj ich było tylu a w 
sobotę, z rana to Żywej duszy na stacji! Ale później pomyślałem że przecież tak dokładnie było tez 
wtedy w Jerozolimie z apostołami ... pochowali się.  Teraz tylko sobie nie pomyślcie\ że moi Papuasi 
to tacy pobożni. Nie. W sobotę to zawsze u nas jest dzień targowy, wiec nie ważne czy to Wielka 
Sobota czy ... mała sobota, targ musi sie odbyć. 
Dopiero po południu zaczęli się schodzić. Każdy z kawałkiem suchego drzewa. To na ognisko i 
liturgię Wielkiej Soboty. Dla dzieciaków najbardziej chyba radosna liturgia Wielkiego Tygodnia to 
przygotowanie i liturgia światła Wielkiej Soboty. 
Ognisko postawione na wysokość 6-7 metrów. Wszystko powiązane drutem żeby sie tak szybko nie 
rozpadło a na dole stare opony z garażu.  Kiedy przyszedł czas na Liturgii, Światła i wszystko byto 
gotowe, katecheta na cały głos zaczął krzyczeć w lokalnym języku żeby ktoś przyniósł ogień. Trochę 
to trwało to jego nawoływanie, ale echo mu               w tym pomagało. Chyba ktoś to usłyszał bo nagle 
w tych ciemnościach, z drugiej strony góry ktoś też zaczął krzyczeć i z wielką zapaloną pochodnią w 
ręce zaczął biec w naszą stronę: Trochę to trwało zanim zmęczony doleciał. Ale jak zapalił to ognisko 
i jak zaczęły strzelać suche bambusy to zrobiło sie tak jasno i tak ciepło i tak głośno że na dobre 15 
minut musieliśmy czekać żeby ktoś bliżej podszedł do "fajerki" i mógł' zapalić nasz paschał Takich 
ognisk to myśmy nie mieli nawet w podstawówce w Studzionce! 
Jeszcze na dobre nie zaczęła sie Wielkanoc a myśmy już  mieli tyle radochy, bo dzieciaki zaczęły 
biegać naokoło ogniska, babcie zaczęły tańczyć, a cała reszta z wielkimi uśmiechami na twarzach i 
ognikami w oczach patrzyli na tę wielką „fajerkę”. 
W Niedzielę, Wielkanocną miałem dwie msze, jedna na głównej stacji w Rotiandzie druga w 
Katalomie. W Katalomie był przygotowany taki mały maraton bo i chrzty były              i kilka 
"młodych par" brało ślub i jeszcze uroczyście niektórzy przystąpili  do I Komunii Świętej. 
No to sobie możecie wyobrazić  ile radości tam byto! Bo Wielkanoc to taki czas radości                i 
nadziei. Bo chociaż ciemności mogą być wielkie to jednak Światło Zmartwychwstałego Chrystusa jest 
mocniejsze. Tak wiec chciałem wam kochani w Różach Różańcowych ze Studzionki podziękować za 
waszą pomoc i za wasze światło i za waszą nadzieję, którą się dzielicie z nami a szczególnie z naszymi 
dzieciakami. Dostałem od was 1550 sł. na pomoc w edukacji i rozwoju papuaskich dzieci. Z tego już 
1000 kina (trochę ponad 1200 złotych) poszło na szkoły. Może dlatego te dzieciaki tak radośnie latały 
w Wielką Sobotę przy ognisku. Wasza akcja "Adopcja Serca" to "Radość Serca" dla niejednego 
papuaska.  
W ich imieniu i w moim własnym dziękuję i mogę śmiało powiedzieć że "lewa i 
amamas nogut tru! (serce się raduje). Pamiętamy o was w naszych modlitwach. 

Fr. Darek Kałuża 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

Co nowego w szkole? 
SZKOŁA PODSTAWOWA 
1. Szkoła Podstawowa nr 12 informuje, że zbiórka makulatury jest 

przedłużona do wtorku (12 maja). Zbieramy również zakrętki po napojach 
Kubuś Waterr w związku                              z konkursem „Po pierwsze 
WF!”, do którego przystąpiła nasza szkoła. Zostaliśmy wybrani jako 
1 z 10 szkół, które awansowały do II etapu konkursu. Nagrodą jest wyposażenie 
sali gimnastycznej.  

2. Uczniowie naszej szkoły reprezentowali nas w konkursach międzyszkolnych. W XIV 
Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim w Wiśle Wielkiej uczestniczyły: Kalina Czylok (kl. Ia), 
Judyta Nowok (kl. IIb) oraz Zofia Kozińska (kl. IIa). Zosia zdobyła II miejsce w kategorii klas II-
III. Uczniowie klasy V: Mikołaj Filipiuk i Martyna Bierska wzięli udział w konkursie 
mitologicznym pod nazwą „Tułaczka Odyseusza”. Startowało 9 szkół, nasza drużyna zajęła IV 
miejsce. Gratulujemy wszystkim uczniom osiągniętych wyników. 

GIMNAZJUM 
1. Miniony tydzień był tygodniem zaplanowanych klasowych wycieczek. Gimnazjaliści mieli okazję 

zwiedzić Wrocław, Trójmiasto, Głuchołazy,                  a także wędrować po szlakach Gór 
Opawskich, Beskidu Śląskiego                           i Żywiecczyzny.  

2. Ostatnie w tym roku szkolnym konsultacje dla rodziców odbędą się 19 maja w godz. 1600 do 1645. 
Zapraszamy zainteresowanych rodziców. 

3. Serdecznie zapraszamy uczniów, absolwentów i rodziców na kolejną edycję Sportowej Soboty, 
która odbędzie się 16 maja w godzinach 900 – 1200                  w naszej szkole. Formę zajęć 
uzależniamy od pogody... 

D.B. i B.O.  
 

Zarząd Kółka Rolniczego w dniu 30 maja 2015r. organizuje wycieczkę rodzinną w góry na trasie 
Jaworze – Błatnia  - Brenna. 

Wyjazd o godz. 800. Koszt wycieczki 20,- zł. od osoby. 
Zapisy do 20 maja łącznie z wpłatą u p. Piotra Mańki lub Grzegorza Pojda. 

 
 

Podziękowanie 
Księdzu Proboszczowi, ks. prałatowi Józefowi Leśniak, ks. kanonikowi 
Edwardowi Nylec, ks. Wojciechowi Ignasiak, siostrom Nazaretankom, 

służbie liturgicznej, krewnym bliższym i dalszym, delegacjom, 
koleżankom i kolegom z pracy, znajomym, sąsiadom, braciom 

Ewangelikom, poczcie sztandarowej oraz wszystkim, którzy wzięli 
udział w ostatniej drodze  naszej kochanej żony, matki i babci 

śp. Lidii Stawniczy 
za modlitwy, kwiaty i wyrazy współczucia serdeczne Bóg zapłać 

składają: 
                                                                                         mąż z rodziną.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Informacje Sołeckie 
(10 maj 2015r.) 

 
� Dobiegł końca remont cząstkowy dróg tłuczniowych, gdy 
firma skończy roboty w całej gminie, nastąpi remont na 

drogach asfaltowych. 
� Agencja Nieruchomości Rolnych O/T Opole, sekcja w Mikołowie, informuje 

o działkach przeznaczonych do sprzedaży nr 1367/4 o pow. 0,565 ha i 
dzierżawy nr 786/289 oraz 787/289 o łącznej pow. 0,3801 ha. Pełna 
informacja na tablicy ogłoszeń Domu Gromadzkiego.  

� Ustalono z Powiatowym Zarządem Dróg wykonanie przejścia dla pieszych 
przy skrzyżowaniu ulic Jedności i Robotniczej, oraz naprawy krawężników 
chodnika na ul. Robotniczej. 

� Instalowanie światłowodów na ul. Powstańców nie powinno utrudniać 
mieszkańcom dojazdu do posesji. Zgodnie z ustaleniami Powiatowego 
Zarządu Dróg, wykonawca powinien zostawić rowy w stanie nie gorszym, 
niż w obecnej chwili. Uzgodnione zostało, że dopilnujemy zachowanie 
należytego stanu rowów i przepustów w trakcie wykonywania robót. 

� Zostały określone potrzeby w zakresie dobudowy punktów oświetleniowych 
oraz potrzeb inwestycji na dłuższych odcinkach ulic bez oświetlenia. Po 
ustaleniu z Urzędem Miasta możliwości realizacji, przedstawimy szczegóły.  

� Śląska Izba Rolnicza informuje o wyborach w dniu 31.05.2015r. 
szczegóły na stronie www.sir-katowice.pl lub tel. 32 258-04-45 

� W dniach 22-24.05.2015r. w Pszczynie odbędą się "Ogrody Daisy" - na 
terenie rynku będzie można oglądać gotowe ogrody pokazowe - gratka dla 
miłośników roślin. 

� Z powodu wyjazdu, w najbliższym tygodniu Biuro Sołtysa będzie nieczynne. 
 

• Rodzinie zmarłej śp. Lidii Stawniczy składamy serdeczne 
wyrazy współczucia. 

Sołtys i Rada Sołecka 

 
 
 
 
 

 
 

 



 

 

Sport 
W turnieju piłkarskim drużyn amatorskich, rozegranym 1 maja, Puchar Prezesa LKS Studzionka 
wywalczyła drużyna KIBIC TEAM. Drugie miejsce zdobył zespół PARTNERZY a trzecie WŁADCY 
SZALONYCH STÓP. 
Remisem 2:2 zakończył się wyjazdowy mecz naszej drużyny z LKS Studzienice. Bramki zdobyli: 
Adam Cyrulik i Marcin Czerwiński. Spotkanie rozegrane                  w Studzionce z UKS JOSIENIEC 
Radostowice nasz zespół wygrał 4:2. Bramki w tym meczu zdobyli: Marcin Konieczny, Karol 
Sodzawiczny, Łukasz Czerwiński i Adam Gruszka. Zaległy mecz z UKS CZAPLA w Kryrach 
rozegrany na boisku w Studzionce zakończył się bezbramkowym remisem. 
Juniorzy przegrali 0:3 spotkanie z GKS PNIÓWEK 74 Pawłowice oraz 4:3 mecz z LKS Rudołtowice-
Ćwiklice. 
Trampkarze również przegrali wyjazdowe spotkanie z LKS NADWIŚLAN Góra wynikiem 6:0  

Tabela klasy „A” rozgrywek sezonu 2014/2015 

l.p. Zespół Mecze Punkty Bramki 
1. LKS Goczałkowice 21 52 58 : 17 
2. OKS ZET Tychy 21 48 58 : 20 
3. LKS SOKÓŁ Wola 21 42 50 : 26 
4. LKS Studzienice 21 35 55 : 39 
5. SKS Fortuna Wyry 21 34 40 : 31 
6. LKS Wisła Wielka 21 33 55 : 43 
7. LKS Studzionka 21 30 31 : 36 
8. GLKS Leśnik Kobiór 21 27 32 : 37 
9. OKS JUW-e 

Jaroszowice 
21 26 33 : 29 

10. UKS CZAPLA w 
Kryrach 

21 25 33 : 45 

11. KS SIÓDEMKA Tychy 21 23 37 : 49 
12. UKS JOSIENIEC 

Radostowice 
21 23 34 : 49 

13. LKS Rudołtowice – 
Ćwiklice 

21 22 46 : 44 

14. GKS KRUPIŃSKI 
Suszec II  

21 18 35 : 44 

15. LKS Gardawice 21 17 31 : 61 
16. LKS Czarków 21 11 20 : 78 

Zapraszamy na mecze z udziałem naszych zespołów: 
seniorzy:  10. 05. - godz. 1700 - mecz wyjazdowy z GKS KRUPIŃSKI Suszec II 
                 17. 05. - godz. 1730 - w Studzionce z SKS FORTUNA Wyry 
                  23. 05. - godz. 1700 - mecz wyjazdowy z LKS Wisła Wielka 
                  27. 05. - godz. 1700 - mecz wyjazdowy z OKS ZET Tychy 
                  31. 05. - godz. 1700 - w Studzionce z LKS Gardawice 
juniorzy:  16. 05. - godz. 1100 - w Studzionce z GTS Bojszowy 
                  23. 05. - godz. 1100 - mecz wyjazdowy z OKS ZET Tychy 
trampkarze: 15. 05. - godz. 1700 - mecz wyjazdowy z GKS PNIÓWEK Pawłowice 
                       22. 05. - godz. 1700  - mecz wyjazdowy z LKS Łąka 

   29. 05. - godz. 1700  - w Studzionce z LKS NADWIŚLAN Góra. 
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