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Życzenia 

Proboszczowi - seniorowi Arkadiuszowi Janydze z okazji urodzin składamy serdeczne 
życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności, przede wszystkim błogosławieństwa Bożego 
oraz dalszej owocnej posługi kapłańskiej, otoczonej życzliwością i wdzięcznością 
parafian. Szczęść Boże księże Proboszczu!  

Członkowie Rady Sołeckiej i Radni 

Podziękowanie 

Każdy, kto modlitwą i jakąkolwiek pomocą wspiera ewangelizację ludzi w Polsce i na 
całym świecie  jest robotnikiem naszego Pana. W roku 2020 z ofiar ze skarbonki na radio 

Maryja i TV Trwam zostało przekazanych 4350 zł. Bóg zapłać za tę pomoc. (z listu o. T. 

Rydzyka).      M.G., M.B. 

PILNUJ SWOJEGO PSA ! 

Jeśli sytuacja się nie zmieni, będzie powiadamiana Straż Miejska. W ciągu ostatnich kilku 

dni otrzymywaliśmy  zgłoszenia o biegających bez nadzoru psach. Przypominamy, że to 

na właścicielu czworonoga spoczywa odpowiedzialność za swojego pupila. Pamiętajmy, 
że konsekwencje zdarzeń z udziałem zwierząt mogą być tragiczne zarówno dla nich, jak 

i dla osób postronnych. Apelujemy do mieszkańców Jankowic o dołożenie wszelkich 

starań i wykazanie szczególnej troski, aby ich pupile nie pozostawały bez opieki, a w 
szczególności nie biegały bez nadzoru po terenach ogólnodostępnych i uczęszczanych 

przez inne osoby. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w tym psy, są zobowiązane, 

pod rygorem odpowiedzialności prawnej, do zachowania bezpieczeństwa i środków 
ostrożności. Ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie swoich zwierząt. 

Obowiązek szczególnej ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia nakłada na właściciela art. 
77 kodeksu wykroczeń. Nie zachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności 

przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. 

Aby uniknąć opisanych powyżej sytuacji zwracamy się z apelem  
o zachowanie ostrożności i zastosowanie się do poniższych rad: w trakcie spaceru 

trzymajmy swojego pupila na smyczy, jeśli pies, może być szczególnie niebezpieczny – 

właściciel ma obowiązek przestrzegania maksymalnych środków ostrożności, tj. 
trzymania psa na smyczy i w kagańcu, nie wypuszczajmy psów z domu bez opieki, nie 

zwalniajmy ich ze smyczy w miejscach publicznych, nie pozwólmy, aby zwierzęta 

przebywały w miejscach zabaw dla dzieci, pamiętajmy o obowiązku szczepień swojego 

psa oraz o zabezpieczaniu swojej posesji.   (red.) 

  



 

 

 

 
 

1. Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona na potrzeby Archidiecezji. 
2. We wtorek przed Mszą św. nabożeństwo za wstawiennictwem św. Antoniego. 
3. W czwartek o 1630 adoracja Najświętszego Sakramentu. 
4. W piątek po Mszy św. nabożeństwo za wstawiennictwem św. Rity i poświęcenie róż. 
5. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego. 
6. Następna niedziela jest Niedzielą Słowa Bożego i rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność 
Chrześcijan.  

18.01. PONIEDZIAŁEK – Dzień powszedni 
700 W intencji Parafian 
 

19.01. WTOREK – Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, bpa 
1700 1. Dziękczynna w intencji Katarzyny i Andrzeja Skrobol z okazji 30 rocznicy ślubu 
 2. Dziękczynna w int. Agnieszki Bałuch z okazji 80 rocz. ur. oraz urodzin Dawida i Anastazji 
 3. Za ++ Annę i Zygmunta Osiński 
 

20.01. ŚRODA – Dzień powszedni 
700 1. Za + Elżbietę Pyrtek 
 2. Za + Bronisława Skrzypiec 
 

21.01. CZWARTEK – Wspomnienie św. Agnieszki, dz. i męcz. 
1630 Adoracja Najświętszego sakramentu 
1700 1. Za + Antoniego Piesiur od syna Marka z rodziną 
 2. Za + Elżbietę Pyrtek w 30 dzień po śmierci 
 3. Za + Elżbietę Pyrtek od rodziny Goc 
 

22.01. PIĄTEK – Dzień powszedni, ŚW. RITA 
1700 1. W pewnej intencji za wstawiennictwem św. Rity 
 2. Za + Małgorzatę Mandla od Róż Różańcowych 
 3. Za + Małgorzatę Mandla od brata Józefa z żoną 
 

23.01. SOBOTA – Dzień powszedni 
1600 1. Dziękczynna w intencji Jadwigi Mandla z okazji 70 rocz. urodzin oraz dzieci z rodzinami 
 2. Za ++ rodziców Pawła i Małgorzatę Lukowiec, Martę Lukowiec, brata Pawła  

i + Teresę Morkisz i + męża Franciszka 
 3. Za ++ Martę i Ludwika Jędrysik oraz Marię i Marcina Bożek 
 4. Za + męża Pawła Pitlok, syna Krzysztofa, zięcia Rafała, ++ rodziców i krewnych, ++ z rodzin 

Pitlok i Szuster 
 5. Dziękczynna w intencji Danuty i Marka Lubowiecki z okazji 35 rocz. ślubu i całej rodziny 
 

24.01. TRZECIA NIEDZIELA ZWYKŁA 
730 Za + Elfrydę Trójca, + Józefa Skorupka od rodziny Pastuszka, Kościelny i Utrata 
915 1. Za ++ Jadwigę, Franciszka i Agnieszkę Rozmus 
 2. Dziękczynna w intencji Marii i Adama Janosz z okazji rocznicy ślubu oraz dzieci 
1100 1. Za ++ Irenę i Władysława Przybyła 
 2. Za + Krzysztofa Kokot 
 3. Dziękczynna w intencji Heleny Pudełko z okazji 80 rocznicy urodzin i całej rodziny 
1500 Dziękczynna w intencji Gertrudy Piórko z okazji 90 rocznicy urodzin 

I N T E N C J E    M S Z A L N E 
18.01. – 24.01.2021 r. 

 

OGŁOSZENIA 

 



 
  

 

 

 

1. Kolekta dzisiejszej niedzieli na potrzeby Parafii. 
2. Dzisiejszą niedzielę przeżywamy jako Niedzielę Słowa Bożego. 
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. 
6. Można potwierdzać i zamawiać Msze św. na luty i marzec, w Kancelarii parafialnej lub telefonicznie. 

25.01. PONIEDZIAŁEK – ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA, APOSTOŁA 
700 W intencji Parafian 
 

26.01. WTOREK – Wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa 
1700 1. Za ++ rodziców Klemensa i Franciszkę Mateja i + brata Jana 
 2. Za + kuzyna Stanisława Wiera 
 

27.01. ŚRODA – Dzień powszedni 
700 Za dusze w czyśćcu cierpiące z ofiar ze skarbonki 
 

28.01. CZWARTEK – Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, prezb. i dK 
1630 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
1700 1. W pewnej intencji 
 2. Za + Henryka Rozmus od kolegów z garaży 
 3. Za ++ rodziców Jana i Martę Bryła oraz Marię, Jadwigę Rozmus, braci Jana, Karola  

i Franciszka 
 4. Za + Elżbietę Pyrtek, ++ rodziców i zmarłych z pokrewieństwa 
 

29.01. PIĄTEK – Dzień powszedni 
1700 1. Za + Józefa Janosz, ++ rodziców z obu stron, ++ z rodzin Janosz, Bronowski i Białoń 
 2. Za + Małgorzatę Mandla w 30 dzień po śmierci 
 3. Za + Małgorzatę Mandla od kuzynostwa z rodzin Piech 
 4. Za + Henryka Witoszek w 10 rocznicę śmierci 
 

30.01. SOBOTA – Dzień powszedni 
1600 1. Za + syna Józefa Foltyn w rocznicę śmierci 
 2. Dziękczynna w intencji Sebastiana Nowak z okazji 18 rocz. ur., rodziców i chrzestnych 
 3. Dziękczynna w intencji Stasia z okazji urodzin, rodziców i chrzestnych 
 4. Za ++ rodziców Rozalię i Jana Siuta, brata Jana, szwagra Jana, teścia Antoniego Piesiur 

i dusze w czyśćcu cierpiące 
 

31.01. CZWARTA NIEDZIELA ZWYKŁA 
730 W intencji Parafian 
915 1. Za ++ rodziców Martę i Franciszka Kuś 
 2. Za + męża Czesława Bienioszek 
1100 1. Dziękczynna w intencji Hanny Gałka z okazji 1 rocznicy urodzin, rodziców i chrzestnych 
 2. W intencji Jakuba z okazji chrztu, rodziców i chrzestnych 
1500 1. Za + Krzysztofa Żemła 
 2. Za + Józefa Bojdys 
 3. Za ++ rodziców Bojdys i Dzida, syna Edwarda, synową i wnuka 

I N T E N C J E    M S Z A L N E 

25.01. – 31.01.2021 r. 
 

OGŁOSZENIA 

 



Rusza program szczepień 

Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy 

skończyli 80 lat. Natomiast od 22 stycznia zarejestrować się będą mogły osoby powyżej 70. roku 

życia. 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów. Stopniowo 

szczepionka przeciw COVID-19 będzie udostępniana kolejnym grupom wiekowym i 

zawodowym. Do tej pory zostało wykonanych już ponad 220 tys. szczepień - czytamy w 

rządowym serwisie gov.pl. 

 25 stycznia 2021 r. rozpoczną się szczepienia zarejestrowanych seniorów. - Wszyscy seniorzy 

powyżej 70. roku życia od 25 stycznia będą mogli się szczepić w blisko 6 tysiącach punktów w całej 

Polsce   

 Mieszkańcy gminy Pszczyna, którzy będą chcieli zaszczepić się przeciw COVID-19, ale mają 

trudność z dotarciem do punktu szczepień, będą mogli skorzystać ze specjalnie zorganizowanego 

transportu. 

Transport do punktów szczepień będzie przygotowany dla osób niepełnosprawnych i mających 

ograniczone możliwości skorzystania z własnego dojazdu. Cześć kosztów związanych z jego 

przygotowaniem pokryje rząd. 

- By zorganizować wsparcie w tym aspekcie uruchomiliśmy dodatkowy numer telefonu. Każdy z 

mieszkańców naszej gminy, który potrzebuje transportu na szczepienie, będzie mógł uzyskać tutaj 

pomoc - mówi burmistrz Dariusz Skrobol. Na terenie gminy Pszczyna osobą koordynującą transport 

osób do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2 jest Joanna Skrzypczyk. Telefon 664-

316-645 jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00. 

Zarejestrować się można trzy kanały: infolinię (tel. 989), e-rejestrację (strona: www.pacjent.gov.pl) i 

stacjonarnie, w wybranym punkcie szczepień. 

Najbliższe punkty szczepień w naszej gminie są uruchomione między innymi: 

w poradni Szpitala Powiatowego – telefon: 607360653,   

w Ćwiklicach, ul. Męczenników Oświęcimskich 45A, telefon: 324477755, 

w Czarkowie, ul. Powstańców Śląskich 23, telefon: 322114666,  

Można pozyskać środki… 

…w ramach konkursów ogłaszanych przez Lokalną Grupę Działania „Ziemia Pszczyńska”. Dla 

stowarzyszeń, ale również osób fizycznych dedykowane jest Przedsięwzięcie nr 12 Dziedzictwo 

Lokalne Ziemi Pszczyńskiej – Niematerialne. Można ubiegać się o fundusze na realizację ciekawych 

zadań i przedsięwzięć w tym zakresie. Projekty uzyskują dofinansowanie do 95 % wartości. Możliwe 

jest w ramach grantów prefinansowanie, czyli otrzymanie części funduszy jeszcze przed realizacją 

zadania. Wnioski będą przyjmowane od 29 stycznia do 26 lutego 2021 w biurze LGD, Pszczyna, ul. 

3 Maja 10.  

Ogłoszone zostały również konkursy: Infrastruktura Aktywnego Wypoczynku – turystyka, rekreacja, 

oraz Oferta Aktywnego Wypoczynku – Działalności Gospodarcze. Więcej informacji na stronie: 

www.lgdziemiapszczynska.pl.  

 

http://www.lgdziemiapszczynska.pl/

