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IV Niedziela Wielkiego Postu – 22.
22.03.2020r.
020r.
IV Niedziela Wielkiego Postu nazywana jest niedzielą Laetare. Jej
nazwa pochodzi od słów antyfony na wejście:
(Raduj się, Jerozolimo,
zbierzcie się wszyscy,
którzy ją kochacie.
Cieszcie się, wy,
którzy byliście smutni,
weselcie się i nasycajcie
u źródła waszej pociechy.)
„Raduj się, wesel się
Jerozolimo”. To wezwanie
do radości wydaje się czymś
niezwykłym, jeśli zważymy
na fakt, że właśnie jesteśmy
na półmetku
Wielkiego
Postu. A jednak – w tym czasie pokuty słyszymy nawoływanie do tego, by się
radować. Kościół odpowiada na to wołanie. Dziś kapłani przyodziewają różowe
szaty, porzucają wielkopostny fiolet. Dziś też można ozdabiać ołtarz kwiatami
i podczas liturgii używać instrumentów muzycznych.

IV Niedziela Wielkiego Postu - 22.03.2020r.
Porządek nabożeństw
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IV Niedziela
Wielkiego Postu
22.03.2020r.
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Poniedziałek
23.03.2020r.

Wtorek
24.03.2020r.

Środa
25.03.2020r.
Uroczystość
Zwiastowania
Pańskiego

Czwartek
26.03.2020r.

Piątek
27.03.2020r.

7:00

7:00 Za † Otylię Goraus w 30 dzień po śmierci.
17:00 1. Za † Małgorzatę Grzywińską w I rocznicę
śmierci.
2. Za †† ks. Jana Paszyna, brata Pawła, żonę
Katarzynę, 5 synów, 3 synowe, 2 córki,
3 zięciów, Annę Czerwiński, 2 mężów, córki:
Annę, Marię, Monikę, synów: Józefa,
Franciszka i Ludwika, 2 synowe oraz dusze
w czyśćcu cierpiące. .
7:00 .Za †† Franciszkę i Franciszka Pytel, Jadwigę
Konieczny, Annę i Stefana Jawura, Annę,
Agnieszkę i Ludwika Gajda i zmarłych
z pokrewieństwa.
17:00 1. Za †† Stanisława Kasza, rodziców z obu stron,
szwagrów: Henryka, Teodora i Mieczysława,
oraz zmarłych z pokrewieństwa.
2. Za †† Henryka Pasek w rocz. śmierci, rodziców,
zmarłych z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu
cierpiące.
8:00
15:00
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Za †† Lidię Kudła w rocz. śmierci, męża Albina
i zmarłych z pokrewieństwa.
Za † Franciszka Kolon na pamiątkę urodzin.
Za
†† Wincentego Czakon, rodziców
i rodzeństwo, Marię i Walentego Szandar
w rocz. śmierci, synów: Alfonsa i Antoniego,
bratową i bratanicę, Helenę Nowak, dziadków
i dusze w czyśćcu cierpiące.
Za †† Bertę Waleczek w rocz. śmierci, męża
Edmunda, syna Ryszarda, siostry, braci
i szwagrów, rodziców: Szczepana i Helenę
Ziebura, ich rodziców, rodzeństwo, zmarłych
z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.
1. Za †† Leona Borgiel, ojca Pawła, 2 żony
Marie, Antoniego Łakota, Jana Nowak i dusze
w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† Romana Gruszka w 8 rocz. śmierci,
rodziców: Marię i Wiktora,
brata Jana,
szwagrów: Józefa i Janusza oraz dusze
w czyśćcu cierpiące.
Za † Martę Nowok – od kuzynów i kuzynek.

Za † Leona Kasperczyk w 30 dzień po śmierci.
Do Bożej Opatrzności i M.B. Wniebowziętej

Sobota
28.03.2020r.
.

17:00

z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze
dla Oskara z okazji 30 rocz. urodzin oraz za całą
rodzinę.
1. Do Bożej Opatrzności i M.B. Wniebowziętej
z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze dla Marty i Pauliny Świerkot oraz
Aleksandry Stawowskiej z okazji 18 rocz. urodzin.
2. Do Bożej Opatrzności i M.B. Wniebowziętej
z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze dla Anny i Jana z okazji 70 rocz. urodzin
oraz o dalsze Boże błogosławieństwo dla rodzin.

Sprzątanie kościoła:

Poniedziałek 23.03. i sobota 28.03.2020r. godz. 900 ul. Teligi i Wieczorka.

V Niedziela Wielkiego Postu – 29.03.2020r.
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I Czwartek

17:30
18:00

Za † Alojzego Palowski w rocz. śmierci.
Za †† Gertrudę i Franciszka Sodzawiczny, syna
Gerarda, wnuka Zygmunta Sodzawiczny oraz
zmarłych z rodzin Kołoch i Sodzawiczny.
Za †† Karola Stryczka, Józefa Winklera, syna
Józefa, ich rodziców, Jana i Martę Lazar, synów:
Konrada i Teodora, Józefa i Otylię Watała, Jadwigę
i Zygmunta Sośnicki, Martę Kuś.
Msza św. z udzieleniem sakramentu Chrztu św.
1. Za †† Elżbietę i Franciszka Miły, Kazimierza Jarosz,
syna Stanisława, dziadków, rodzeństwo i szwagrów
z obu stron, zmarłych z pokrewieństwa i dusze
w czyśćcu cierpiące.
2. Za †† Michała Szwajnoch na pamiątkę urodzin oraz
zmarłych z rodzin Skiba i Szwajnoch oraz dusze
w czyśćcu cierpiące
3. Za †† Cecylię i Leona Ziebura, synów: Jana i Pawła,
zięcia Jana, Eugenię i Hermana Kotas, zmarłych
z pokrewieństwa z obu stron i dusze w czyśćcu
cierpiące
1. Za †† Stefana, Monikę i Martę Nowok, ich rodziców,
synową Małgorzatę, Mariusza Noga i zmarłych
z pokrewieństwa Nowok i Konieczny.
2. Za †† rodziców: Feliksa i Łucję Kojzar oraz
zmarłych z pokrewieństwa.
3. Za † Brunona Gonskę w 6 rocz. śmierci.
1. Za parafian.
2. Za † Krystynę Herbuś w 3 rocz. śmierci.
3. Za †† Jana Koniecznego, Annę Marię i Alojzego
Konieczny oraz zmarłych z pokrewieństwa.

Różaniec powołaniowy.
1. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne
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02.04.2020r.

I Piątek
03.04.2020r
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04.04.2020r.
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Niedziela
Palmowa
Męki Pańskiej
05.04.2020r.

12:00
14:45
15:30

i kontemplacyjne.
2. Za †† Edwarda Śleziona, Łucję i Benedykta
Gruszczyk, Zbigniewa Gruszczyk i zmarłych
z pokrewieństwa.
W intencji czcicieli NSPJ.
Droga Krzyżowa.
1. Za ††
Emanuela i Blandynę Świerczek,
Franciszka i Małgorzatę Nowok, synów: Stefana
i Sylwestra, Mariusza Tarełka.
2. Za †† rodziców: Jana i Alfonsę Skaźnik, synów:
Antoniego Piotra i Sylwestra, córki: Annę i Józefę,
zięcia Wincentego, dziadków zmarłych z rodzin
Skaźnik i Pyka, dusze w czyśćcu cierpiące.
W intencjach wynagradzających Niepokalanemu
Sercu Maryi i w intencji Róż Różańcowych.
Godzinki.
1. Za †† Annę i Franciszka Konieczny, syna
Edmunda, wnuka Janusza, córkę Monikę, męża
Stefana, Agnieszkę i Ludwika Zoremba, córkę
Monikę, męża Rudolfa, syna Franciszka, wnuka
Michała, Klarę Ździebło, Dariusza Greń, Tadeusza
Tabaka, zmarłych z rodziny Hutyra, Irenę
Konieczny, Martę Nowok i dusze w czyśćcu
cierpiące.
2. Za †† ks. Franciszka Skaźnik, brata Augustyna,
ich rodziców, Rufina Trójca, jego rodziców, Zofię
i Antoniego Lotko, syna, synową, wnuczkę Marię,
wnuka Alojzego i Alojzego Szymoszek.
Do Bożej Opatrzności i M.B. Wniebowziętej
z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą
o dalsze w pewnej intencji.
Za †† brata Eugeniusza Gąska, ciocię Helenę
Mrozek, zmarłych z rodzin Gąska, Gamża, Pustelnik
i Holewik.
Za †† Salomeę i Edmunda Oszek, dziadków z obu
stron, wnuczkę Marysię, zmarłych z pokrewieństwa
i dusze w czyśćcu cierpiące.
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.
Za †† męża Jana Chodzidło w 3 rocz. śmierci, jego
rodziców:
Józefa
i
Teresę,
rodzeństwo
i pokrewieństwo, teściów: Leona i Jadwigę, syna
Feliksa i dziadków z obu stron, Franciszka i Otylię
Goraus, jego zięcia Rufina, Jana i Gertrudę Pudełko,
zmarłych z rodzin Markiton i Łakota

Sprzątanie kościoła:

Poniedziałek 30.03. i sobota
od nr 1 do nr 43.
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04.04.2020r. godz. 900

ul. Robotnicza

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
IV Niedziela Wielkiego Postu - 22.03.2020r.
1. Czwarta niedziela Wielkiego Postu - w połowie tego świętego czasu - nazywana jest
niedzielą Laetare, czyli radości, od pierwszych słów antyfony na wejście: „Raduj się
Jerozolimo”. Aby nie ustać w dobrym przygotowaniu do uroczystości
Zmartwychwstania Pańskiego, odczujmy dziś prawdziwą radość wynikającą z coraz
większej bliskości wydarzeń zbawczych. Ale już samo spotkanie z Panem na
niedzielnej Eucharystii jest powodem do radości. Radują nas Jego dary - słowo
i sakramenty, i Jego przebaczenie. Przyjmijmy z radością Bożą obecność pośród nas.
2. W sobotę : o godz. 1600 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
3. Dziękuję za sprzątanie kościoła paniom z ul. K. Miarki, a w tym tygodniu
w poniedziałek i w sobotę o godz. 900 zapraszam panie z ul. Teligi i Wieczorka.
4. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę.
5. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego, Małego Gościa i Zwiastuna.

.
Boże, Ty oświecasz każdego człowieka na ten świat przychodzącego, oświeć
nasze serca światłem swojej łaski, aby nasze myśli zawsze były godne Ciebie, a nasza
miłość ku Tobie szczera.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
V Niedziela Wielkiego Postu - 29.03.2020r.
1. Piąta niedziela Wielkiego Postu wprowadza nas w wymiar pasyjny tego okresu.
Krzyże w naszych świątyniach pozostaną zasłonięte aż do Wielkiego Piątku, kiedy
znów spojrzymy na Ukrzyżowanego. Zasłona ta jest symbolem żalu i pokuty, którym
powinien oddać się grzesznik, świadomy swej winy. Jednocześnie ma ona oczyścić
i odnowić nasze spojrzenie na drzewo krzyża. Ten znak męki Jezusa Chrystusa w czasie
każdej Mszy Świętej przypomina nam o dziele zbawienia, które dokonało się podczas
misterium paschalnego.

2. W I czwartek miesiąca: o godz. 1730 różaniec powołaniowy,
o godz. 1800 Msza św. o powołanie
3. W I piątek: - o godz. 700 Msza św. w intencji czcicieli NSPJ,
- odwiedziny chorych będą przed świętami,
- o godz. 1500 spowiedź dzieci,
- o godz. 1600 spowiedź kandydatów do bierzmowania,
- o godz. 1715 Droga Krzyżowa (zalecki za zmarłych można składać
w zakrystii),
- o godz. 1800 Msza św. szkolna,
- o godz. 1845 Oaza.
4. W I sobotę miesiąca: - o godz. 800 w intencji Róż Różańcowych,
- o godz. 830 Godzinki,
- o godz. 900 miesięczne spotkanie III Zakonu św. Franciszka,
- o godz. 1600 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
przed świętami.
5. Dziękuję za sprzątanie kościoła paniom z ul. Teligi i Wieczorka, a w tym
tygodniu w poniedziałek i w sobotę na godz. 900 zapraszam panie z ul.
Robotniczej od nr 1 do nr 43.
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6. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę.
7. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego i Małego Gościa.
Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy zawsze byli żywymi członkami
Chrystusa, którego Ciało i Krew przyjmujemy.

Zapowiedzi
W sakramentalny związek małżeński mają zamiar wstąpić:
7 GOLEC ADRIAN, s. Zbigniewa i Bożeny, zd. Grzeszuk, kat., st. wolnego,
zam. Studzionka, ul. Robotnicza.
OSNOWSKA BARBARA, c. Gerarda i Elżbiety, zd. Przeciowska, kat., st. wolnego,
zam. Studzionka, ul. Robotnicza.

Podziękowanie
Księdzu proboszczowi, służbie liturgicznej, krewnym bliższym i dalszym, sąsiadom,
znajomym, pocztom sztandarowym, braciom Ewangelikom, delegacjom, oraz
wszystkim, którzy wzięli udział w pogrzebie naszego kochanego syna i brata

Ś.P. HENRYKA MŁOTEK
za modlitwy, kwiaty i wyrazy współczucia serdeczne Bóg zapłać
składa: mama i rodzeństwo z rodzinami

PAPIESKA INTENCJA MODLITEWNA NA KWIECIEŃ 2020R.

Módlmy się, aby wszystkie osoby pod wpływem uzależnień
otrzymały pomoc i były otoczone opieką.
Człowiecze, puchu marny, zrozum to wreszcie: Jeśli Wolą Najwyższego,
Wszechmogącego Boga będzie powołać Cię natychmiast przed swój Sędziowski
Trybunał, to zabierze Cię z tego Świata choćbyś był ubrany w ultranajlepszy
antywirusowy kombinezon, z podziemnego bunkra, z dziesięciometrowej grubości
ścianami z ołowiu i z dziesięcioletnim zapasem makaronu i papieru toaletowego.
I zrobi to na własnych warunkach i zasadach. Jeśli natomiast Wszechmogący Bóg
zechce pozostawić Cię przy życiu, to uczyni tak, choćbyś stał nagusieńki
w epicentrum pandemii. Bo taka jest Jego, Pana Boga Naszego Wola.
Więc: Uspokój się! Nie lękaj się! Mówi Pan nasz 365 razy w Słowie Bożym,
czyli każdego dnia.
NAWRÓĆ SIĘ I UWIERZ W EWANGELIĘ.
A do tego: Jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i w sercu swoim
uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił z martwych – osiągniesz zbawienie.
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Informacje Sołeckie
22 marca 2020r.
1.Ośrodek Pomocy Społecznej w Pszczynie prosi o przekazanie

informacji o osobach starszych, samotnych, potrzebujących
pomocy. Taką informację można przekazać, dzwoniąc
bezpośrednio do OPS – tel. 32 210-41-73 lub 32 210-58-10. Informację można
przekazać również sołtysowi: tel. 886-094-277.
2.Obiad dla potrzebujących. Urząd Gminy Pszczyna planuje uruchomić szkolne
stołówki, celem przygotowania obiadów dla osób starszych, samotnych, które mają
problem z realizacją zakupów oraz przygotowaniem posiłków. Proszę o zgłoszenie
takich osób i potrzeb na numer telefonu sołtysa: 886-094-277.
3.Regulaminy śmieciowe. Został uchwalony nowy regulamin odbioru odpadów
komunalnych. Zgodnie z wymogami ustawy, wprowadzono zapisy o bioodpadach.
Do połowy roku, Gmina ma aktualną umowę z formą Remondis, po tym czasie
możemy spodziewać się wzrostu kosztów odbioru odpadów. W regulaminie została
wprowadzona ulga dla gospodarstw, deklarujących zagospodarowanie bioodpadów
w kompostownikach przydomowych – tj. 3 zł/os miesięcznie.
4.Odbiór odpadów wielkogabarytowych. W naszym Sołectwie termin został
ustalony na 30 marca br. – tj. poniedziałek.
Podczas zbiórki zbierane będą wyłącznie następujące rodzaje odpadów: stare
meble, wersalki, fotele, krzesła, wózki dziecięce, itp. zużyty sprzęt elektroniczny i
elektryczny.
Odpady muszą zostać wystawione przed posesję najpóźniej do godz. 7.00 w dniu
ich odbioru.
Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się następujących odpadów: opon,
styropianu, wełny mineralnej, odpadów poremontowych, gruzu, worków po
nawozach, okien, drzwi, opakowań po chemikaliach, olejach czy truciznach,
odpadów zielonych (gałęzie, trawa, liście), armatury łazienkowej.
5.Znaki zakazu postoju na ul. Jordana – przy szkole. Dla poprawy ruchu w tym
rejonie, a zwłaszcza, gdy dzieci są dowożone przez rodziców do przedszkola i
szkoły, pomiędzy ul. Wieniawskiego a Jedności, zostały ustawione znaki zakazu
postoju. Zostały również zainstalowane nowe progi zwalniające. Przypominam o
zakazie zatrzymywania się na zatoce autobusowej na całej jej długości oraz 15
metrów od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek.
Zarząd Spółki Wodnej przypomina o uregulowaniu składki za 2020r.
Wysokość składki się nie zmienia: 20 zł od posesji oraz 7 zł od pełnego hektara.
Dane do przelewu: 56 8447 0005 0011 3814 2000 0001 - Spółka Wodna Sołectwa
Studzionka, ul. Jedności 4, 43-245 Studzionka, tytułem; „składka za 2020”.

Rodzinie zmarłego śp.: Henryka Młotka
składamy serdeczne wyrazy współczucia.
Rada Sołecka oraz Sołtys
Ireneusz
Gruszka
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Sport
Zgodnie z uchwałą Śląskiego Związku Piłki Nożnej z uwagi
na potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia, spowodowane
rozprzestrzenianiem się koronawirusa, przesunięto o dwa tygodnie
rozpoczęcie wszystkich rozgrywek. W związku z tym pierwsza kolejka
rundy wiosennej ma być rozegrana 28 i 29 marca. O szczegółach
rozgrywek poinformujemy na tablicach ogłoszeń oraz przez facebook.

Tylko w ciszy, która będzie we mnie i wokół mnie będę
mógł usłyszeć Pana Boga. Wykorzystajmy ten specyficzny
czas, który został nam dany na spotkanie Panem Jezusem,
którzy przychodzi do nas!
Gorąco zachęcamy do włączenia się we wspólne
przeżywanie tego wyjątkowego czasu Wielkiego Postu
poprzez telewizję i internet.
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
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