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Zwiastun
Wniebowziętej

Parafia Wniebowzięcia
Naj świętszej Maryt Panny

w studzionce
1305 _ 2015

29 marzec 2015 r.
Nr 06/2015 (479)

1640-0976 Nakład 480

Niędzięla Palmową - 29.o32o15r.

Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie swe płaszcze, a On wsiadł na nie,
Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki zielone ścięte na polach.

A ci, którzy Go poprzedzali lktórzy szli za Nim, wołali: <Hosanna. Błogosławiony,
który przychodzi w imię Pańskie.

Błogosławione kró'lestwo ojca naszego Dawida, które przychodzi.
Hosanna na wysokościach>.
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Niedziela
Palmowa

Męki Pańskiej
29.03.20l5r.

7z30

10;30

12:00

1,4:45
15:30

Zt It Brunon!, Annę i Zofię SwierczeĘ
3 synów, §ynową i wnuki, zmarĘch z rodzirt
swierczek i stawowski.
Za tt §tanislawa §kupień w 5 rocz. śmierci,
rodziców z obu stron, wnuczkę i dusze w czyśćcu
cierpiące.
Zl ll Karola Stryczka, Józefa Winklera, ich
rodziców, Jana i Mańę Lazar, synów: Konrada
i Teodora, córki: Otylię i Jadwigg zięcia Józefa
i Marię Kuś.
Gorzkie Zale i kazanie pasyjne.
Do Bożej Opatrzności i Aniołów Stróżów
w intencji rocznych dzieci: Martyny Pacuła
i Marka Mrzyk ich rodziców i chrzestnych.
udzielenie sakramentu chrztu św.

wielki poniedziałek
30.03.20l5r.

l8:00 1. Za tt rodziców: Alojzego Szmajduch, 2 żony,.
Zofię i Elżbietę, Walentego i Łucję Nowok, syna
Pawła, zięcia Władysława i zmarłych
z pokrewieństwa.

2. Za tt Szczepana. Przemyk oraz zmarłych
zrodzin Przemyk i Swierkot,

wielki wtorek
31.03.20l5r.

7:00 Za f Brunona Gonska w 1 rocznicę śmierci.

wieka Środa
01.04.20l5.

18:00 1. Za tt rodz. Annę i Emila Cof-alik, ich rodziców,
rodzeństwo, ks, Tadeusza Fyrla, zmarłych
z rodzin Cofalik, Pukowiec, Fyrla, teściów:
Franciszkę i Józefa Klepek, ich rodziców
rodzeństwo, synów, synowe, córki, zięcia,
wnuków: Piotra, Jerzego, Krystyrrę Klepek,
Daniela Jasny zmarłych z pokrewieństwa i dusze
w czyśćcu cierpiące.

2. Za tt rodziców: Ludwika Klepek, Walerię
i Franciszka Wiera, dziadków z obu stron, brata
Stanisława, siostrę Marię, 3 szwagrów: Teofila
Romana i Franciszka, Pawła Folęk, chrzestnego
Franciszka Spyra, zmarłych z pokrewieństwa
i dusze w czyśćcu cierpiące.

wielki czwartek
02.04.2015r.

l8:00 Ceremonie Wielkiego Czwartku. Msza św.
Wieczerzy Pańskiej.

Wielki Piątek
03.04.20l5r.

l5:00
18:00

DrogaKrzyżowa.
Ceremonie Wielkiego Piątku.

wielka sobota
04,04.20I5r. 20:00 Ceremonie Wigilii Paschalnej

Niedziela Palmowa - 29.03.2015r.
Porządek nabożeństw

Sprzątanie kościola:
Poniedziałek 29.03. godz.900 isobota 04.04.2015r. godz. l800 ul. Rolnicza i Borki oraz
młodzięż rocznika 1997 .
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Niedziela Wielkanocna Zmańwychwstania Pańskiego - 05.04.2015r.
nabożeństw

Niedziela
wielkanocna

Zmartwychw§tania
Pańskiego

05.04.2015r.

7:30

10:30
12:fi)

15:fi)
15:30

Do Boźrcj Opatrzności i Ild.B. Wniebowziętej
z podziękowaniem za otrzTmanc łaski z prośbą
o dalsze w intencji pcwnej rodziny.
Za t lrloizego §lcziona w 30 dzień po śmierci
Za tt Salomeę Oszek w ó rocz śmierci, rodziców:
Marię i Ludwika Kremiec, Jadwigę i Ludwika
Oszek zmar§ch z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu
cierpiące.
Nieszpory śwĘteczne.
Zl |t Geńrldę i Ludwika Piega, córkę JusĘnę
i jej dzieci, wnuków: Kazimierza Zbigniewa
i Łukasza, Annę i §tanisława BzdyreĘ Elżbietę
i Franciszka OrlĘ ElżbieĘ i Ludwika FoleĘ zięcia
Aloizego i dusze w czyśćcu cicrpiace.

poniedzialek
Wielkanocny
06.04.2015r.

7:fi)
9:00
10:30

12:fi)

13:fi)

Za chorych i starszych parefiłn o łeskę zdrowie.
Za t Józefa Waleczek - od kuzynostwa.
Do Bożej Opatnności , M.B. Wniebowziętej i św.
Franciszka w intencji III Zakonu św. Fronciszka.
Do Bożei Opafizności i It[B. Wniebowziętcj
z podziękoweniem za otr?irmsne laski z prośbą
o zdrowie i dalsze blogosławieństwo Boże dla
Marka z okezii 60 rocz urodzin oraz za calą
rodzinę.
ślub rzvmski Hrapeć - walak

Wtorek
07.04.2015r.

św. Jm chmiciela dc llr saltc

8:00 Za tt rodziów: Marię i Hieronima Machulec, órtę
Łucję, Stanisława i Jadwigę Clru§zką 2 synów, synową
i zrnartych z pohewieństwa_

Środa
08.04.2015.

l8:00 l. Za tI Franciszkę i Alojzego Zieburą órtę Annę,
synóq zięcióu s)mowe i wnŃów, ks. Franciszka
Ziebuę, zmarĘch z pokrewieństrła i dusze
w czyśćcu cierpiące.

2. Za tt Łucję i Jana Filipiec, Łucję i Walentego
NowoŁ syna Pawłą zięcia Wadysławą
prawnuczlrę Hannę i zmarboh z pokrewieóstwa.

Czwartek
09.04.2015r.

7:00 Za tt rodńńw: Jana i Kataramę PaszeĘ ich syra
Pawłą synową Bronisławę, zięcia Edmundą rodz.
Stanisława i Gertrudę Stządałą ich rodziów,
rodzeństwo i znrarĘch z pohewieństwa.

Piątek
l0.04.2015r.

l8:00 W intencji tych, którzy 5 lat temu zginęli pod
smoleńskiem.

Sobota
11.04.2015r.

l3:00

l4:00

l8:00

Do Bożej Opatzności i św. Franciszka z Pooli
z podziękowaniem za otąmane łaski z prośbą
o dalsze dla Franciszta z okazji,70 -tych urorlzin oraz
za całąrodzinę.
Do Bożej Opatrzrrości M.B. Wniebowziętej i św.
Klernensa jako podziękowanie za 25 lat działalności
piekarni, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo
w intencji pracowników i klientówpiekami.
Za tt Martę i Jana Baroą syna Janą órkę Stefarrię, zięcia
Józefą Francisz-kę Konrada i Bertę Gąską syna EdmunĄ
wnuka Eugeniusza i mwłvch z ooloewieństwa.



II Niedziela
wielkanocna

Milosierdzia Bożego
12.04.2015r.

7:30 lZ^ t] Teresę i Pawła Łakota, ich rodziców, syna
Gerarda, ks. Jana Łakotę, zmarĘch
z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące.

10:30 |Oo Bozej Opatlzności i M.B. Wniebowziętej
z podziękowaniem za ofirrymane laski z prośbą
o dalszą opiekę i błogoslewieństwo Bożc dla całej
rodziny.

12:0o |Za tt Marka Dzida w 4 rocz śmierci, zmaĘch
z pokrewieństwa i dusze w cryśćcu cierpiące.

15:00 | Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożrgo.
15:30 | Za 11 nertę i Edmunda WaleczeĘ rodziców z obu

stron, §ynr Ryszarda, brata Alojzcgo, siostry:
Elżbietę, Geńrudę i Mańę, szwagrów: Franciszka,
Pewla, Józefa, Leona, Alfreda i Edmunde,
Geńrudę OrliĘ zmarĘch z pokrewieństwa i dusze
w

Sprątanie hościoła:
Worek 07,O4. i sobota l1.04.20t5r, godz. 900 ul. Wodzisławska od nr l do 30.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Niedziela Palmowa - 29.03.2015r.

1. Dziś rozpoczyna się Wielki Tydzień, czas, w którym wspominamy w lifurgii najważniejsze
wydarzenia z ostahich dni Jezusa na ziemi, a §m samym najistobriejsze dla wspólnoty Kościoła
i dla nas, W dzisiejszą niedzielę, zwaną Palmową wszyscy w kościołach wsłuchują się w opis
Męki CĘstusa" Z gńązkarni palmowymi pozdrawiamy Chrystusa Itóla przybywającego
kiedyś do Swiętego Miasą który chce nas doprowadzió do wiecmego Jeruzalem. Najpierw stał
się On cierpiągym SługąJńwe, aby potem zwycięĄć nakrryfu i zmartwychwstaó.
Dziś wielu młodych ludzi gromadzi się w parafiach, diecezjach i w Rzymie, aby we wspólnocie
z papieżsm, z biskupami i swoimi rówieśnikami przllbliĘć się do tajemnicy kłryza
Chrysfusowego i wsłuchać się w słowa Zbawiciela. Otocany młodych, którzy są przyszłością
Kościołą naszą modlitwą.

2. Zapraszamna ostatnię Gorzkie Żalę zkazanięm pasyjnym o godz.74as,
3. W poniedzialek od godz. 9m odwiedziny chorych i starszych parŃan (proszę

o zgłoszenie chorych w zakrystii).
4. Spowiedźw poniedziałek: godz. l6m dzięcizs szkoĘpodstawowej,

godz. 1630 młodzief z gimnazjum,
godz. l7ń dorosłych.

5. Spowiedź we wtorek od godz, 6m do 7m.
6. Spowiedź w środę od lóm - l80o. po Msry św. nabożeństwo przed Wotywnym

Obrazem.
7. Wielki Czwańek jest celebrowana Ęlko jedna Msza św. o godz. 18m, zwana

Mszą św. Wieczeruy Panskiej na pamiątkę ustanowienia sakramentu Eucharystii
i Kapłństwa. Komunia św. będzie udzielana pod postacią Ciała i Krwi Pńskiej.
Msza św będzie sprawowana o uświęcenie duchowieństwa otaz o nowe powołania
kapłńskie i zakonne.
PoMsry św. adoracja Jezusa w Ciemnicy do godz. 2lm.
Kto będzie uczeshicrył w Msry św. i uroczyście odśpiewa ,,Przed tak wielkim
Sakramentem..." może uzyskać odpust zupełny.

Okazja do spowiedzi w Wielki Czwańek od godz. 1600 do 1745.

8. W Wielki Piątek zachowujemy post ścisĘ (całkowicie wstrzymujemy się od
pokarmów mięsnych i Ęlko 3 posiłki w ciągu dnia w tymjeden do sYa).
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o godz. 15m odmówimy KoroŃę (rozpocrynamy nowerrnę przed świętem
Miłosierdzia Bożego) oraz odprawimy Drogę Krzyżową
o godz. 1800 Liturgia Męki Pńskiej (kolekta jest przeznaczona na Boży Grób
w Jerozolimie),

} po Liturgii adoracjaprzy Bozym Grobie do godz.22oo,
} okazja do spowiedzi od godz. 8m do godz. 90o oraz od godz. 16m do godz. 17a5,

- odpust zupełny możra uryskać za ucałowanie Krzyżapodczas Liturgii.
9. Wielka §obota jest dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pńskim.

Jest to czas upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłarri.
Warto w tym dniu zachować post,powstrzymując się od pokarmów mięsnych.
- święcenie pokarmów o godz. 9m, l1m i t6m,
_ okazja do ^s_powiedzi od godz. 8m do godz. 1 l00 oraz od godz. 1515 do godz. 1600,

- o godz. 1500 drugi dzień nowenny przed świętem Miłosieńią
- o godz. 2000 Ceremonie Wigilii Paschalnej z procesją rezurekcyjną ze świecami
(proszę prrynieść okapniki),
- odpust zupełny można uzyskać za udziń w nabożeństwie Wigilii Paschalnej
i odnowienie prryrzeczeń chrztu św.

PLANADORACJI
To czas_czuwania przy Bożym Grobie.
Godz. 800 - Czciciele św. Franciszką czciciele Ojca Pio.
Godz. 9m - ul. Wodzisławską
Godz.lOm - ul. Rolniczą Borki, Adelajda,
Godz.l lm - Wszystkie dzieci.
Godz.l2m - ul, KaroliŃi, Wieczorką Teligi, Stawową
Godz.l3m - ul. K. Miarki,
Godz.1400 - ul. Robotniczą
Godz. l5m - ul. Polną Stenclówką Krótką
Godz. 1600 - ul. Powstńców Śl.
Godz,l7m - Osiedlę, ul. Jedności,
Godz.l8m - zakończenie adoracji.
Godz. 20m - Ceremonie Wigilii Paschalnej z procesją rezurekcyjną.

l0. W niedzielę obchodzimy Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Msze św.
Jak w każdąniedzielę,

l l. Dziękuję za sprzątanie kościoła paniom z ul. Polnej, kótkiej i Stenclówki, a w tym
tygodniu w poniedziałek o godz, 9m i sobotę o godz. 18m zapraszam panie z ul.
Rolniczej i Borek a na sobotę również młodzież rocznika l99'l .

12. Po zmianie cza§u Msze św. będąodprawiane o godz. 1800.

l3. Zachęcam do lektury GościaNiedzielnego i Zwiastuna.

Roąocrynany nqiważniejsry tydzieńv roh& rest on lłrieki pnezwydanenią Hółe będzienE
wspominać i na nowo pąefuać Z wiarą wejdbny v ten czas męhi Jezusa i aas naszego
zbavienia Niech nas nie zabraknie w tych dniach w świĘyni

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego - 05.04.2015r.

1. Radosny okrryk: "Chrystus zmsrtłyychw§trł - prawdziwie zmartwychwstał" rozbrzrrriewa
dziś na cĄm świecie. Przełwamy najwięksą z chrześcijńskich uroczystości, dzień, kiedy
Chrysfus, Nasze Życie, odniósł swój ostatecmy Ęumf nad śmiercią. Jezus, powstawszy
z martwych, rzucajasny snop światła nadziei na naszą codziennośó, w któĄ nie majuż miejsca
na roąacz, smutek i przygtębienie. To fu, na Eucharystii, spoĘkając się z samym
zmartwychwstałym Panem, najpełniej doświadczamy tej tajemnicy. Niech nasz udział w tej
uroczystej celebracji połączy nas jeszcze ściślej z Jezusem i napełni radością
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Informacie sołeckie
(29 muzec 2015r,)

} Stgwk8 oołrt za odoadv komunalne pozosĘe bezmian, czyli
9,ż0 ń.los.lmlc informacja o wysokości opłat zostanię
dostarczona mieszkańcom w przysĄm tygodniu.

io.oą.zots.. (czwańek). Będą zbierane: meble, wersalki, fotele, krzesłą wózki dziecięce,

zużyty sprzęt elektronicmy i elektryczny.
W pierwszym dniu zbiórki zostaną zebrane meble, natomiast w dniach kolejnych sprzęt
elekĘcmy i elektronica:y, wystawiony już w pierwszym dniu zbiórki. Odpady prosimy
wystawić do godz. 7:00 wyznaczonego dnia.
Prosimy nie wystawiać: opon, stlłopianu, wełny mineralnej, odpadów poremontowych.

gruzuo worków po nawozach, okien, opakowń po chemikaliach, olejach czy truciznach,

odpadów zielonych (galęzie, tawa" liście).

budówa ul. Boya żeleńskiego, ul, Wieniawskiego i ul. Ligonia" - budowa 1ly7w ulic będzie
przebiegać z wykorzystanion istniejącej kanalizacji deszczowej,

} Aqencig Nieruchomości Rolnvch O/T Ooole. Sekcja... w Mikołowie, informuje o ló,tu
lokalach mieszkaniowych, przemaczonych do sprzedaży na ul. Stenclówka 34 w
Studzionce. Pełna informacja dostępna na słupie ogłoszeniowymo koło Domu

Gromadzkiego, oraz na www. studzionką.net.pl
} Powstał Komitet Soołecznv ..Dla Mieszkańców §tudzionki'. który w dniach 30.03 -

01.04.2015r. na terenie sklepów: Lewiatan - ul. Wodzisławską oraz Delikatesy Centrum -

ul Powstanów, przeprowadzi zbióĘ artykułów spożywczych o dł,ugim ol<resie

przydahości do spożycia takich jak mąki, makarony, cŃier, olej, konserwy, słodycze, ię.
Zbiórka organizowana jest dla rodzin zamieszkałych na terenie miejscowości StudzioŃą a

będących w trudnej syfuacji materialnej.

Zgodnie z informaejq Pszcąńshiego Ośrodka Połnocy Społeąnej, w Studzionce z porrcc!
Ośrodha hołrysujq 21 rudziny w Ęm 14 dziecl

Zbiórka została zarejestrowana w Ministerstwie Administracji i Cy/Ęzacji, na Portalu Zbiórek
Publicznych pod nunerem 2015/1127/KS

Zebrane artykuły zo§taną rozdzielone w dniu 04.04.2015r. przez pracownika Ośrodka Pomocy

Społecznej w Pszczynie, mieszkańcom StudzioŃi korzystającym z pomocy OPS, oraz innym
o§obom, które pob-zebują i chcą takiej pomocy.

Pomóźmy mieszka ńcom Studzi o nki,
aby nadchodzqce Śwlęta, bŃ dIą niń lepsze,

a dla ich dzleci weselsze.
Każdy z nas, może mieć w Ęm swói udziąl.

Jeśli są osoby potnebujące pomocy mateńalnej, a nie korzystają z pomocy OPS, proszę zgłosić
się telefonicznie do OPS w Pszczynie tel. 32 210-58-10 lub w dniu 04.M,20l5r. do pracownika

OPS - Biuro Sołtysa o godz. 8:00.

r Rodzinie zmarłej śp. stanisławy król składamy serdecme wyazy
współczucia.

SoĘs
i Rłda §olecka



Sport
Inauguracja wiosennych rozgrywek.

Na ostatni weekend marca zaplanowano rozpoczęcie wiosennych rozgrywek
piłkarskich w klasie ,,A'. Pierwsąrm przeciwnikiem n.§zego zespołu jest lider tabeli, LKS
Goczałkowice, Drużyna LKS Studzionka zajmuje po rundzie jesiennej 9 miejsce
w tabeli. Nasz zespół dobrze przygotował się do rozgrywek. Oprócz treningów
rozegraliśmy ó spotkń kontrolnych w których uzyskaliśmy 2 zwycięstwą 2 porńki
i 2 rernisy. Naszym zawodnikom Ęcrymy wielu sukcesów piłkarskich w rundzie
wiosennej.
Zapraszamy na mecze z udziałem naszego zespołu:
28. 03. - godz. 15m - meczwyjazdowy z LKS Goczałkowice
06. 04. - godz. lóm - w Studzionce z UKS CZAPLA w Kryrach
12.04. -godz. 16m - meczwyjazdowyzlKSCzarków

Zarząd LKS Stutlzionka zaprasza na:
TURNIEJ PIŁKARSKI O PUCHAR PREZESA

kńry zostanie rozegrany 1. 0 5. 2 0 1 5r.
Zgłoszenia 6-cio osobolłych drużyn amatorskich do dn. 25.04.2015r.

teI.608 352 045
wiek i waga zawodników bez łtaczenią

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej :
www. lks stu dzio n ka. c o m

P. N.

Oferuje m.in.:
Paznokcie łelowe (cena promocyjna do końca kłietnia)
DD7En, TT7^\TlD :7 AĄEear7 A\TTD D7Dc l.,

Manicure hybrydowy

50 zł
99 zł
90zł
40zl
40zl
50zl
5-50zł

Zapraszamy|
poniedziałek:
Wtorek:
Środa:

nieczynne
1000 _ 1900

1000 _ 1900

Czwańek:
Piątek:
Sobota:

0800 - 1500

1000 - 1900

0800 _ 1400

§ aflinet I(p sttuto hgicztry CI orotd § aułron

PRZEDŁUZANIE i ZAGĘSZCZANIE RZĘS l:1
Zabiegi pielęgnacyjne twarzy ji '"1

Manicure hybrydowy | 
"' 

ł

Pedicure hybrydowy
Pedicure klasyczry
Depilację ciała woskiem
Grwron Dorota nr te1.728877433

Sahn
Oferuje usługi w zakresie rry";eisńa i
Studzionka ul. Wodzisławska 22b (Sklep
Karolina Gawron tel. 784 984 032
Danuta Gawron te|.795 104 267

ZW - dwutygodnik parafialny. Zespół redakcyjny: Ks. prob. Janusz Ahneń, keneusz
Piotr Niezgoda; opracowanie graficzne i skład: Jadwiga Kost i Apolonia Paszyna.
43-245 ul. Jedności 14,. tel. (03ż\ 2l2 33
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