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Prezent na 3 urodziny
To była bardzo trudna walka! Bardzo rzadka choroba i najdroższy lek na świecie!
A jednak kilka dni po trzecich urodzinach na koncie fundacji siepomaga naszego
(nie) małego wojownika zgromadzono wymagane środki potrzebne dla
zastosowania terapii genowej. To prawdziwy cud Bożonarodzeniowych Świąt.
Kwota, która na początku wydawała się niewyobrażalna, mogła wręcz zniechęcać
do podjęcia walki. Okres, w którym przyszło organizować pomoc był po prostu
straszny. Nikt takiego scenariusza nie był w stanie sobie wyobrazić! Czas, w
którym nie będzie można w sposób normalny organizować imprez plenerowych,
festynów, kiermaszów, biegów itp., ciągle zmieniające się restrykcje, ciągłe
ograniczenia, podział kraju na strefy, potem całkowite wyłączanie aktywności
twórczej, fizycznej i wielu innych. Wszystko mogło się odbywać albo w
ograniczonym zakresie, albo w przestrzeni wirtualnej. Siła mediów jest nie do
przecenienia, to właśnie ciągłe publikacje, niezliczone posty, filmiki, licytacje, to
wszystko dało odpowiedni efekt nagłośnienia problemu. Przede wszystkim
jednak zadecydował o sukcesie czynnik ludzki. W pierwszej kolejności
niezmordowana matka, która z heroiczną wiarą w powodzenie docierała do
wszystkich, do których tylko mogła dotrzeć, a tam gdzie dotrzeć nie mogła, też
dotarła. Nie załamała się nawet wówczas, kiedy Maciusiowi pozostało tylko 0,5
kilograma życia! Wiadomość ta podcięłaby skrzydła niejednemu (wcześniej
obowiązywała zasada, iż lek można podać dziecku do 21 kilogramów wagi, nagle
tę szansę zmniejszono do 13,5 kg). W drugiej kolejności – rodzina, która
wspierała Maciusia i organizowała wszelkie akcje mające na celu nagłośnienie i
zbiórkę pieniędzy. Bez ich wsparcia i aktywnego udziału nie byłoby pozytywnego
zakończenia. Czynnik ludzki to również my wszyscy, którzy aktywnie
kupowaliśmy (np.ciasta), wystawialiśmy różne przedmioty, usługi na licytacjach,
organizowaliśmy koncerty, spotkania, challenge, roznosiliśmy ulotki, plakaty,
rozmawialiśmy
o Maciusiu ze znajomymi i nie tylko, wpłacaliśmy większe i mniejsze kwoty.
W pomoc Maciusiowi zaangażowało się mnóstwo organizacji z naszego terenu
oraz ludzi dobrej woli z całej Polski. Uzbieranie tak potężnej kwoty jest
prezentem nie tylko dla Maciusia, ale również dla nas wszystkich. Daje to
ogromną nadzieję, iż mimo tak trudnego okresu pandemii, możemy wspólnie
dokonywać rzeczy wielkich i wspaniałych. Teraz najważniejsze, aby zakup leku
i terapia przebiegła pomyślnie. A my będziemy kontynuować dzieło – Filipek
również czeka na swoją szansę
M. Pudełko

INTENCJE MSZALNE
04.01. – 10.01.2021 r.
04.01. PONIEDZIAŁEK – Dzień powszedni
700
W intencji Parafian
05.01. WTOREK – Dzień powszedni
Za dusze w czyśćcu cierpiące z ofiar ze skarbonki
1700
06.01. ŚRODA – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
730
Dziękczynna w intencji Anny Pustelnik i 5 rodzin
15
9
Za + męża Feliksa Dziurosz, ++ rodziców z obu stron, dziadków i ++ z rodzin
Dziurosz, Gawlik i Piórko
00
11
1. Za + Henryka Figołuszka
2. Za ++ rodziców Henryka Bojdoł i Krzysztofa Nowak i ++ z rodzin Bojdoł i Figołuszka
00
15
1. Za ++ rodziców Martę i Konstantego Jędrysik
2. Za + Jana Noras
3. Za + Henryka Mendrok w 2 rocznicę śmierci
07.01. CZWARTEK – Dzień powszedni
1700
1. Za + Bronisława Skrzypiec od siostry Ewy z rodziną
2. Za + Bronisława Skrzypiec od rodziny Krasoń
08.01. PIĄTEK – Dzień powszedni
1700
W intencji Parafian
09.01. SOBOTA – Dzień powszedni
1600
1. Dziękczynna w intencji Sylwii Kościelny z ok. 40 rocznicy urodzin i całej rodziny
2. Za + szwagra Tadeusza Janosz, ++ z rodzin Janosz i Jucha
3. Za + Antoniego Bartas
10.01. NIEDZIELA – ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
730
Za ++ Parafian w 2020 r.
15
9
Za + Grzegorza Witosza od rodziny Korczyk
1100
Dziękczynna w intencji Ks. Arkadiusza Janygi z okazji 83 rocznicy urodzin
00
15
Za dusze w czyśćcu cierpiące z ofiar ze skarbonki
OGŁOSZENIA

1. Dziś świętujemy 2 Niedzielę po Narodzeniu Pańskim.
2. W środę Uroczystość Objawienia Pańskiego wspominająca misterium objawienia się Słowa Wcielonego
całemu światu. Z tej okazji święcimy kadzidło i kredę.
3. W środę obchodzimy Dies Episcopi – modlimy się za naszych biskupów, apb Wiktora Skworca
i biskupów pomocniczych bp Marka, bp Adama i bp Grzegorza.
4. Kolekta na potrzeby Misji.
5. We wtorek przed Mszą św. nabożeństwo za wstawiennictwem św. Antoniego.
6. Zachęcamy do odbycia rekolekcji zamkniętych w domach rekolekcyjnych w Brennej, Panewnikach
lub Kokoszycach.
7. Kolekta przyszłej niedzieli na potrzeby archidiecezji.
8. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego.
STATYSTYKA
2019
2020
Chrzty
53
56
Pogrzeby
29
32
Sakrament chorych
153
10
Śluby
22
10
I Komunia św.
23
54
Bierzmowanie
87
42
Przyjęte Komunie
92.500 38.520

INTENCJE MSZALNE
11.01. – 17.01.2021 r.

11.01. PONIEDZIAŁEK – Dzień powszedni
700
W intencji Parafian
12.01. WTOREK – Dzień powszedni
1700
1. Za + Walerię Utrata od rodziny Chowaniec
2. Za + Marię Grolik
13.01. ŚRODA – Dzień powszedni
700
W intencji Parafian
14.01. CZWARTEK – Dzień powszedni
1630
Adoracja Najświętszego Sakramentu
00
17
Za + Jana Zimnol
15.01. PIĄTEK – Dzień powszedni
1700
1. Dziękczynna w intencji Franciszka Maciejok z okazji urodzin
2. Za + Bronisława Skrzypiec
16.01. SOBOTA – Dzień powszedni
1200
Ślub rzymski: Szymon Gomułka – Marta Pomorska
00
1. Dziękczynna w intencji Krystyny i Krzysztofa Jadach z okazji rocznicy ślubu i całej rodziny
16
2. Za ++ Martę i Ludwika Giel i + Zygmunta Jadach
3. Za +Pawła Wybrańczyk i ++ z rodzin Wybrańczyk i Piórko
17.01. DRUGA NIEDZIELA ZWYKŁA
730
Za + Stanisława Wiera w 30 dzień po śmierci
15
9
W intencji Parafian
1100
Dziękczynna w intencji 35 rocznicy ślubu
00
15
W intencji Parafian
OGŁOSZENIA

1. Od poniedziałku po Niedzieli Chrztu Pańskiego rozpoczyna się Okres Zwykły i trwa do wtorku przed
Środą Popielcową.
2. Kolekta na potrzeby archidiecezji.
3. We wtorek przed Mszą św. nabożeństwo za wstawiennictwem św. Antoniego.
4. W czwartek o 1630 adoracja Najświętszego Sakramentu.
5. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego.

Świąteczna paczka z OSP
W tym roku w ramach akcji świątecznej paczki udało się wesprzeć 3 rodziny
z naszego sołectwa. Do akcji przyłączyli się nie tylko strażacy, ale też mieszkańcy Jankowic.
Czas pandemii sprawił, że wielu osobom żyje się jeszcze trudniej, dlatego tym bardziej
dziękujemy wszystkim darczyńcom za hojność i okazane serce. Paczki były ogromną pomocą
dla
rodzin
w
przedświątecznym
czasie.
W ramach akcji udało się przekazać między innymi: 1 tonę węgla, obuwie zimowe, odzież i
bieliznę,
chemię
gospodarczą,
środki
higieny
osobistej
i
żywność
o długim terminie przydatności. Jeszcze raz z całego serca dziękujemy.
Zarząd OSP Jankowice

Zmiany w 2021 roku
W nowym roku będą obowiązywać nowe zasady przy budowie lub remoncie
budynków mieszkalnych. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę w 2021 r. każdy
budynek będzie musiał spełniać zbiór technicznych zasad, określany
jako warunki techniczne (WT 2021). Dotyczy to także remontów i modyfikacji
istniejących budynków. Chodzi przede wszystkim o współczynnik zużycia
energii (Ep) i współczynnik przenikania ciepła (U). Do tej pory roczna ilość
energii potrzebna dla zaspokojenia mogła osiągnąć maksymalnie 95 kWh na m2.
Teraz wartość ta nie będzie mogła przekroczyć 70 kWh na m2. To znacząca
różnica rzędu 25 proc. W przypadku współczynnika przewodzenia ciepła,
surowsze wymogi dotyczą m.in. ścian zewnętrznych, dachów, okien i drzwi. Co
to
oznacza
w praktyce? Konieczność użycia droższych, energooszczędnych materiałów,
a także zastosowania grubszych ścian czy stropów, co w teorii powinno przełożyć
się na mniejsze zużycie energii do ogrzania. Bilans energetyczny naszego domu
znacząco może poprawić skorzystanie z energii odnawialnej.
System obiegu dokumentów w 2021 r. przejdzie radykalną zmianę. Wszystko za
sprawą ustawy o doręczeniach elektronicznych, która pozwala doręczać pisma
urzędowe przez internet. Warunkiem ma być złożenie przez obywatela deklaracji,
że w ten sposób chce się komunikować z państwem. E-korespondencja ma ruszyć
1 października 2021 r., a operatorem tej bezpłatnej usługi będzie Poczta Polska.
Jednak nie wszystkie urzędy będą do niej od razu przygotowane. Sądy zaczną
nadawać przesyłki elektroniczne najpóźniej w... 2029 r.
Dowody osobiste są ważne przez 10 lat, a w 2021 r. ważność utraci aż 1,5 mln
dokumentów. Co więcej, od sierpnia we wszystkich krajach Unii Europejskiej
zacznie obowiązywać nowa wersja dowodu osobistego, który zacznie
zawierać dwa odciski palców. Zmiana generuje konieczność dwukrotnego
stawienia się w urzędzie, podobnie jak w przypadku paszportu. Pierwsza wizyta
związana będzie z procedurą odcisku palca, kolejna z odbiorem dowodu. Do
wymiany dokumentów będzie dochodziło sukcesywnie, zgodnie z datami
ważności. (red.)

