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Wniebowstąpienie Pańskie – wstąpienie do nieba zmartwychwstałego Jezusa 

Chrystusa. Jako święto chrześcijańskie obchodzone corocznie w 40. dniu od 

Zmartwychwstania Pańskiego (czwartek). W Polsce w Kościele 

rzymskokatolickim uroczystość ta – zgodnie z dekretem watykańskiej 

Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, umożliwiającym 

przeniesienie święta na najbliższą niedzielę, w krajach, gdzie dzień ten nie jest 

ustawowo wolny od pracy – od 2004 r. obchodzona jest w VII Niedzielę 
Wielkanocną. 

 



 
 

VI Niedziela Wielkanocna - 17.05.2020r. 

 Porządek nabożeństw 

 

 
 

 

 VI Niedziela 

Wielkanocna 

17.05.2020r.  
 

7:30 

 
10:30 

 

 

12:00 

 
 

 

15:30 

 

W intencji naszych rolników z okazji św. 

Izydora.   
Do Bożej Opatrzności i Aniołów Stróżów               

w intencji Zuzanny, Alicji, Maji i Jana                      

o zdrowie i Boże błogosławieństwo.   

Za †† Feliksa i Helenę Spyra, córkę Helenę, 
syna Jana, zięciów: Rudolfa, Ludwika                        
i Władysława, synową Urszulę i zmarłych                

z pokrewieństwa.  

Za †† Stefana Adamczyk, jego 2 żony, Jana  

i Marię Orszulik, Krystynę i Wawrzyńca 

Stokowy, ich rodziców i rodzeństwo oraz 

zmarłych z pokrewieństwa.   

 Poniedziałek 

18.05.2020r. 
Św. Jana I, pap. 

18:00 Dni Krzyżowe. 

W intencji rolników naszej parafii, a szczególnie              

z ulic K. Miarki, Wodzisławskiej i Rolniczej.  

Wtorek 

19.05.2020r. 
 

7:00 

 

Dni Krzyżowe. 

W intencji rolników naszej parafii, a szczególnie              

z ulic: Powstańców Śl. i Polnej.  

 Środa 

20.05.2020r. 
Św. Bernardyna ze 

Sieny 

18:00 

 

Dni Krzyżowe. 

W intencji rolników naszej parafii, a szczególnie              

z ulic: Robotniczej i Wieczorka. 

 

 Czwartek 

21.05.2020r. 

7:00 Za ††  Salomeę i Edmunda Oszek – od rodz. 

Czerwiński. 

Za ††   Hildegardę Spyra na pamiątkę urodzin, 

męża Brunona, ich rodziców, rodzeństwo, 

zmarłych z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu 

cierpiące.   

 Piątek 

22.05.2020r. 
Św. Rity z Casctii 

18:00 

 

Za †   męża Jana Pieczka na  pamiątkę urodzin – 

od żony i dzieci z rodzinami. 

Za ††  ojca Franciszka Białas, jego rodziców: 

Augustyna i Marię, teściów: Józefa i Joannę 
Jaworski oraz zmarłych z pokrewieństwa.   

 

 Sobota 

23.05.2020r. 
 

18:00 Za ††  Pawła Piszczek, jego rodziców, rodzeństwo, 

teściów, zmarłych z rodzin Piszczek i Konieczny 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące.   

Za ††  córkę Alicję Drzyzga na pamiątkę urodzin.  

 

 

 

 



 

 

 

Niedziela  Wniebowstąpienia Pańskiego - 24.05.2020r.  

Porządek nabożeństw 

 

 
 
 

 

 

 Niedziela 

24.05.2020r. 
Uroczystość  

Wniebowstąpienia 
Pańskiego 

7:30 

 
 

 

 

10:30 

 
12:00 

 

 

 

15:30 

Za ††  Gertrudę i Augustyna Śleziona, ich 

rodziców, rodzeństwo, syna Lucjana, ks. 
Wilhelma Goli, ks. Stanisława Kaczmarczyka, 

Janusza Gawryla, Józefa Małys i dusze  

w czyśćcu cierpiące.   

Za † Alojzego Oszek na pamiątkę urodzin – od 

żony i dzieci.     
Za ††  Mieczysława Pawlus w 9 rocz. śmierci, 

ojca Jana, brata Zbigniewa, Jerzego Klepek, 

jego rodziców i brata Piotra, zmarłych z rodzin: 

Pawlus, Klepek, Pydych i Bryś.   
Za ††  rodziców: Jana i Gertrudę Pudełko, Jana 

Chodzidło, ich rodziców i rodzeństwo oraz 
zmarłych z rodzin: Kasza i Łakota.  

Poniedziałek  

25.05.2020r. 
 

18:00 W intencji matek naszej parafii o Boże 

Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej. 

 

 

Wtorek 

26.05.2020r. 
Św. Filipa Neriego 

7:00 

 

Za ††  Franciszka i Zofię Śmieja, Piotra i Marię 
Sławik, zmarłych z pokrewieństwa.  

Za ††  Mariannę i Józefa Janik, ich rodziców              

i rodzeństwo oraz zmarłych księży: Długosza, 

Hohmana, Strzebnioka, Prochaska i Ojca 

Bogusława Piechutę 
 

 

Środa  

27.05.2020r. 
Św. Augustyna                       

z Canterbury 

18:00 Za ††  Alfonsę i Jana Skaźników, zmarłych synów 

i córki, Annę i Jana Wydrów, córkę Martę, Martę 
Krosny, zmarłych z pokrewieństwa i dusze                      

w czyśćcu cierpiące.  

Za ††  Tadeusza Pustelnik w rocz. śmierci, 

dziadków: Anielę i Aleksego Waleczek, Marię                 
i Edwarda Pustelnik, ojca chrzestnego, Ernesta 

Waleczek, Gertrudę Orlik, Wiktorię i Józefa 

Ziebura oraz zmarłych z rodzin: Pustelnik, 

Waleczek i Holewik. 

 

Czwartek 

28.05.2020r. 

 
 

7:00 

 

Za ††  Annę i Alojzego Paszyna, Anielę                      
i Edwarda Krzysteczko. 

Za ††  Zbigniewa Gruszczyk, Łucję i Benedykta 

Gruszczyk, Edwarda Śleziona oraz zmarłych                     

z pokrewieństwa.       

 

 



 

 

 Piątek 

29.05.2020r 
Św. Urszuli 

Ledóchowskiej 

18:00 Za ††   Gertrudę i Augustyna Gamża, Wandę, 
Martę i Antoniego Kolarczyk, Eugeniusza Gąska, 

Helenę Mrozek, zmarłych sąsiadów  i znajomych 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące. 

Do Bożej Opatrzności i M.B. Wniebowziętej                

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

Sobota 

30.05.2020r. 
Św. Jana Sarkandra 

8:00 

9:00 

18:00 

 

Za † Alfreda Kuś w 30 dzień po śmierci. 

Za † Zbigniewa Żemła w 30 dzień po śmierci.  

Za ††  Alojzego Masłowskiego w rocz. śmierci, 

żonę Annę, córki: Annę i Martę, syna Alojzego, 

synową, 2 wnuków i prawnuczkę.  
Za †† rodziców: Bernarda i Krystynę Czerwiński, 

Bolesława i Genowefę Zaręba, szwagra 

Bronisława, dziadków z obu stron, chrzestnych              

i dusze w czyśćcu cierpiące.   

 

 
 

  Niedziela 

Uroczystość 
Zesłania 

Ducha 

Świętego 

31.05.2020r.  
 

7:30 

 

 

 

 

 
 

 

10:30 

 

 

12:00 
 

 

15:30 

 

Za ††  rodziców: Martę Paszyna, mężów: 

Teofila i Tomasza, synów: Franciszka Ryt                 

i Stanisława Paszyna, zięcia Franciszka oraz 

zmarłych z rodzin Ryt i Paszyna. Za zmarłych 

rodziców: Zofię Lajzner, mężów: Wincentego  

i Jana, syna Klemensa, synową Felicję, zięcia 
Andrzeja Kuś, Annę Sojka, zmarłych z rodzin 

Sojka i Lajzner, oraz dusze w czyśćcu cierpiące.   

Za ††  Ryszarda Łakota w rocz. śmierci, żonę 
Elżbietę, Wiktorię i Józefa Ziebura, ich 

rodziców i zmarłych z pokrewieństwa.    

Za †† rodziców:  Agnieszkę i Brunona Gonska, 
Franciszka Kolon, Bernadetę Nowak, zmarłych 

z rodzin Gonska, Konieczny i Kolon.   

Do Bożej Opatrzności i Aniołów Stróżów                    

w intencji rocznych dzieci: Emilii Czakon, 

Luizy Loster i Huberta Stelmach.    
. 
 

 
Ogłoszenia parafialne 

 

1. W poniedziałek, wtorek i środę przeżywamy Dni Krzyżowe. 

Zapraszam na Mszę św., podczas której będziemy się modlić aby 

nikomu nie zabrakło chleba oraz zapraszam naszych rolników.                      

W poniedziałek z ulicy K. Miarki, Wodzisławskiej i Rolniczej, we 

wtorek z ul. Powstańców Śl. i Polnej, w środę z ul. Robotniczej                      

i Wieczorka. 

Po Mszy św. odprawimy w kościele nabożeństwo o urodzaje.  

 



2. W poniedziałek obchodzimy 100 rocznicę urodzin św. Jana 
Pawła II. Zapraszam na różaniec o godz. 20

00
. Będzie 

przeprowadzona transmisja „na żywo” (w kościele może być 30 

osób). 
3. Zapraszam do lektury Gościa Niedzielnego, Małego Gościa                           

i Zwiastuna. 

4. W przyszłą  niedzielę obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia 

Pańskiego. 

5. Kto jeszcze nie otrzymał zwrotu zaliczki do Dachau proszę o 

kontakt telefoniczny z proboszczem.  

6. Od poniedziałku będę zwracał zaliczki za pielgrzymkę do Fatimy. 

Wszystkich zainteresowanych proszę o wcześniejszy telefon.  

7. Róże Różańcowe wpłaciły na misje 1183 zł. a na Radio Maryja                      

i Telewizję Trwam zostało wysłane 730 zł. Ofiary te są ze 

skarbonek przed przedsionkiem kościoła.  

8. Dziękuję paniom za poniedziałkowe sprzątanie kościoła.  
 
 

 
 

OFFICE OF THE BISHOP  
 CATHOLIC DIOCESE OF GOROKA P.O. Box 109 – 

Goroka, EHP 441 Papua New Guinea Phone: (675) 532 
1798  *  Email: bpgoroka@gmail.com  

  
In truth and love * Long tok tru na laikpasin * W prawdzie                 

i miłości * in veritate et caritate  
  

9 maja 2020  
Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  Kochana 

Studzionka.  
 Kochani Studzieńczanie,  Serdecznie i gorąco was wszystkich 
pozdrawiam z Goroki Na Papui Nowej Gwinei. Trochę czasu 

minęło od ostatnich moich wiadomości i podziękowań za wasza 
pomoc, modlitwę i troskę. Kto by pomyślał, że przez te kilka 
miesięcy tak się wszystko zmieni wokół nas. Do nas też dotarł ten 

wirus, ale jakoś nie za bardzo się tutaj zadomowił. Pierwszy 
potwierdzony przypadek na Papui mieliśmy około 20 marca. Od 

tego czasu do dzisiaj, potwierdzonych oficjalnie na obecność wirusa 
zostało 8 osób. Wszystkie jednak po kolejnych badaniach po jakimś 
czasie wykazały wynik negatywny. Modlimy się więc i mamy taką 
nadzieję, że tak zostanie. Modlimy się również za was kochani. 
Każdego dnia w czasie mszy i w modlitwie brewiarzowej 

wzbudzam intencje za was, o siłę i nadzieję w tym trudnym czasie.   
Właśnie wróciłem z niedzielnej Mszy Świętej w parafii 
Niepokalanego Serca Maryi. Ewangelia dzisiaj rozpoczęła się  
 



 
słowami Jezusa: „Niech się nie trwoży serce wasze”. Jak bardzo te 
słowa pasują do sytuacji, która panuje na całym świecie. Oj trwożą 
się nasze serca Jezu! Ty chyba widziałeś te smutne i zatroskane 
twarze apostołów, którzy siedzieli razem z Tobą na ostatniej 

wieczerzy. Dlatego z miłością mówiłeś im: „Wierzycie w Boga? I we 
Mnie wierzcie”. Oni przed twoją męką, a my dzisiaj w czasie 
pandemii, potrzebujemy umocnienia i ufności i zapewnienia, że ty 

jesteś „Drogą, Prawdą i Życiem”. Są w życiu każdego z nas, a my 
wszyscy szczególnie dzisiaj tego doświadczamy, pewne troski, bóle, 

cierpienie i strach które trwożą nasze serca. Nikt nie ma jednak dla 
nas prawdziwej odpowiedzi! Nikt nie wskaże właściwej drogi, którą 
mamy iść! Nikt nam nie zagwarantuje życia, takiego normalnego, 

za którym tak bardzo tęsknimy! Dlatego wierzymy Jezu, że ty 
jesteś dla nas i Drogą i Prawdą i Życiem. Ciekawe jest również 
zakończenie dzisiejszej ewangelii, gdy Jezus mówi: „Zaprawdę, 
zaprawdę powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także 
dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, owszem, i większe od 

tych uczyni, bo Ja idę do Ojca”. Wiara zawsze będzie nas 
pobudzała do dokonywania tych dzieł, które dokonał Jezus. Jezus 

pokazał nam, przykładem swojego życia, do czego zdolny jest 
człowiek którzy wierzy. Chciałem więc Wam kochani 
Studzieńczanie podziękować kolejny raz za waszą wiarę. Za wasze 

dobre serca, które teraz się trwożą, ale i tak są pełne miłości. 
Otrzymałem od Was dwa razy pomoc na szkoły dla naszych dzieci 

na Papui Nowej Gwinei. Najpierw, w Nadzwyczajnym Miesiącu 
Misyjnym w Październiku ubiegłego roku zebraliście dla nas kwotę 
4,075.00 złotych. A później w ramach akcji „Adopcja Serca” 
otrzymałem kolejne 2,950.00 złotych na dzieci, które potrzebują 
szczególnie pomocy. Dziękuję Wam bardzo za okazane serce i 

dobroć. Szczególne podziękowania kieruję tutaj dla członków 
Żywego Różańca przy naszej parafii, którzy zawsze tak serdecznie i 

szczerze, przez modlitwę i pomoc materialną angażują się w dzieło 
misyjne. Dla niektórych dzieci mogłem zapłacić roczne czesne za 
szkołę. Innym, zakupić ubranka szkolne. Dla szkoły w Pundibasie, 

gdzie trwała wojna pomiędzy klanami, zakupiliśmy jedzenie dla 
dzieci, z wiosek które dotknięte były tym konfliktem.  Kochani, za 

wasze ofiary, pomoc i życzliwość, dobre serca i radość w dzieleniu 
się z drugim, niech Wam Bóg serdecznie wynagrodzi i obdarza 
wszelkimi łaskami a Matka Boża Różańcowa niech was ma 

wszystkich w swojej opiece.  
Z pamięcią modlitewną 
Darek Kałuża Biskup Diecezji Goroka Papua Nowa Gwinea. 
 
 



 
 
 

 Informacje Sołeckie 
17 maja 2020r. 

1.  Drugiej raty podatku nie będzie można zapłacić                    
w biurze sołtysa. W związku z panującą pandemią                        

i związanymi z tym ograniczeniami, podatek w biurze sołtysa nie będzie 

kasowany. Ratę proszę wpłacać przez internet lub w Banku Spółdzielczym 

przy Delikatesach Centrum w Studzionce. Koszt wpłaty to 4 zł. 

2. Ulga dla kompostujących bioodpady. Od 1 maja br. właściciele 

nieruchomości jednorodzinnych posiadający kompostownik przydomowy i 

kompostujący w nim bioodpady, mogą ubiegać się                 o zwolnienie 

w części z  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na terenie 

gminy Pszczyna wysokość tego zwolnienia wynosi 3 zł od 

mieszkańca/miesiąc. Zatem opłata miesięczna po uwzględnieniu 

zwolnienia wynosi 16,10 zł. od osoby. Zwolnienie będzie przysługiwało od 

miesiąca, w którym właściciel nieruchomości zadeklarował 

kompostowanie bioodpadów. Wypełniony druk należy przesłać na adres 

Urzędu Miejskiego: ul. Rynek 2, 43-200 Pszczyna, mailowo na adres: 

pszczyna@pszczyna.pl lub wrzucić do skrzynki znajdującej się przy 

wejściu do Urzędu Miejskiego.  

DRUKI będą wyłożone przy drzwiach Domu Gromadzkiego we wtorek, 19 

maja br., w godz. 9:00 – 18:00. Wypełnione będzie można tam wrzucić do 

skrzynki – zostaną one dostarczone do Urzędu. Wzór wypełnienia znajduje 

się na tablicy ogłoszeń, obok drzwi. 

Można kompostować w zakupionym kompostowniku, własnoręcznie 

wykonanym oraz w pryzmie. 

Pełna informacja dostępna jest na stronach: Urzędu Miejskiego, 

„studzionka.net.pl” oraz w Grupie Studzienczanie na facebooku. 

3. Remont dróg w Studzionce. Zgodnie z harmonogramem remontu dróg w 

Gminie Pszczyna, remont dróg asfaltowych w Studzionce powinien się 
rozpocząć w drugiej połowie czerwca, natomiast drogi tłuczniowe są 
remontowane na bieżąco. Czekamy na dotację na gruntowny remont ul. 

Polnej. 
4. Zamknięty zostaje wiadukt w Pawłowicach. W związku                               

z przebudową DW 933 zostaje zamknięty wiadukt w Pawłowicach, 

prawdopodobnie na okres roku. 

5. Regulamin dotacji na termomodernizację oraz wymianę piecy                  
w Gminie został zatwierdzony. Niestety Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska wstrzymał realizację pożyczki na ten cel dla naszej Gminy.  
6. Pandemia Covid19 jest coraz bliżej. To od nas samych zależy 

bezpieczeństwo naszych bliskich i nas samych, dlatego przestrzegajmy 

wszystkich obostrzeń oraz ograniczeń. Miejmy zrozumienie dla będących 

w kwarantannie, ponieważ każdy z nas może być na ich miejscu. 

 

 
 



Rodzinom zmarłych śp.:  
Stanisława Oszka, Alfreda Kusia oraz Zbigniewa Żemły    
                                składamy serdeczne wyrazy współczucia.                                                                                    

                                                         

                                                   Rada Sołecka oraz Sołtys    

                                                        Ireneusz Gruszka 

 

 

 

Dni Krzyżowe 
Dni Krzyżowe nazywane są dniami błagalnymi (rogationes, od łac. 

rogo - prosić, modlić się). Tradycja Dni Krzyżowych narodziła się w V wieku 

we Francji. W 450 roku kraj ten nawiedziły gwałtowne klęski żywiołowe. Św. 

Mamert, biskup Vienne nakazał                  w tym czasie odprawianie procesji 

błagalnych na trzy dni przed Wniebowstąpieniem Pańskim (poniedziałek, 

wtorek, środa). Wtedy bowiem w Europie jest wiosna w całej pełni, a 

wiosenne burze, deszcze, posucha mogą zniszczyć cały dobytek i spowodować 
głód.  

Początkowo zwyczaj odprawiania Dni Krzyżowych zatwierdzono dla 

całej Francji (synod w Orleanie, 511 rok). Błagalne modlitwy w trakcie tych 

trzech dni nazywano litaniae minores (litanie mniejsze), w odróżnieniu od 

procesji o podobnym charakterze odprawianej w święto św. Marka 

Ewangelisty (25 kwietnia) zwanych litaniae maiores (litanie większe). 

Modlono się o urodzaje, obfite plony i ich zachowanie wraz z ludźmi od klęsk 

żywiołowych. Papież Leon III przyjął ten zwyczaj w 816 roku. W 1570 roku, 

po reformie mszału za papieża Piusa V, zwyczaj odprawiania Dni Krzyżowych 

znajduje swoje miejsce w mszale.  

Dziś odbywają się procesje do krzyży znajdujących się w polu wraz 

ze śpiewem litanii do Wszystkich Świętych oraz suplikacji. Kościół w litanii 

do Wszystkich Świętych najpierw błaga o uwolnienie od wszelakiego zła, od 

wszelkiego grzechu, od Bożego gniewu, od sideł szatańskich, od nagłej i 

niespodziewanej śmierci, a także od piorunów                 i gwałtownych burz, 

od zarazy, głodu i wojny. Kapłan kropi pola uprawne wodą święconą             i 
błogosławi. Kolejne “stacje” wyznaczają zazwyczaj polne kapliczki i krzyże 

ustawione na rozstajnych drogach.  

Po modlitwach przy krzyżu i procesji, w kościołach odprawiane są 
Msze święte: w poniedziałek Msza św. z wotywy w okresie zasiewów, we 

wtorek - o uświęcenie pracy ludzkiej, w środę - za głodujących. Nabożeństwo 

z procesją, które poprzedza Mszę świętą odbywa się w szatach koloru białego.  

 
 

 
ZW – dwutygodnik parafialny. Zespół redakcyjny: ks. prob. Janusz Ahnert, Ireneusz Gruszka,  
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