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OGŁOSZENIE 

Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich i Kółka Rolniczego serdecznie zaprasza wszystkich członków na 

zebranie sprawozdawcze, które odbędzie się 23 czerwca (w środę) 2021 r. o godz. 18.00 w Domu 

Parafialnym.                     

Zebranie  OSP 

04.07.2021r. w sali OSP o godz. 17:00 odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo wyborcze. 

Zapraszamy wszystkich druhów i sympatyków naszej OSP 

 

PODZIĘKOWANIE 

Zarząd OSP dziękuje wszystkim którzy włączyli się w pomoc budowy ołtarza przy strażnicy na 

uroczystość Bożego Ciała.                                  Zarząd OSP 

 Nie daj sobie ukraść pieniędzy z konta - UOKiK ostrzega 
UOKiK otrzymuje skargi od konsumentów, którzy w wyniku oszustwa stracili pieniądze 

z konta. Przypominamy, że bank powinien w ciągu jednego dnia roboczego oddać 
konsumentowi utracone w wyniku oszustwa środki, a następnie wyjaśnić kto odpowiada 

za incydent lub zgłosić takie przypadki organom ścigania. 

- Nie podawajmy nikomu numeru karty ani kodu CVV/CVC, nie klikajmy w podejrzane 

linki otrzymywane SMS-em lub na komunikatorach, uważajmy na telefony osób 

podszywających się pod pracowników banku i różnych instytucji.  

Konsumencie, uważaj, gdy: 

• *dostajesz SMS z informacją, że musisz dopłacić kilka złotych do przesyłki wraz z linkiem do 

przelewu - zwłaszcza, jak nic nie zamawiałeś; 

• *sprzedajesz na portalu aukcyjnym, a potencjalny klient chce się kontaktować poza nim - np. tylko 

mailowo lub poprzez komunikator; 

• *odbierasz telefon od osoby przedstawiającej się jako pracownik twojego banku z informacją 

o nieautoryzowanej transakcji albo ktoś prosi cię o zainstalowanie aplikacji. Odłóż słuchawkę 

i zadzwoń na oficjalną infolinię instytucji finansowej, aby to potwierdzić; 

• *ktoś prosi o podanie numeru twojej karty płatniczej i kodu CVV/CVC - dzięki nim oszust może 

autoryzować każdą transakcję; 

• *dostajesz SMS-y autoryzacyjne z banku - zwracaj na nie uwagę, ponieważ informują co autoryzujesz 

i na co wyrażasz zgodę. Oszuści mogą prosić o zgodę na zmianę numeru telefonu autoryzacji podając 

inny - wówczas będą mogli potwierdzić każdy przelew wykonywany z twojego konta. 
  



 

 

 

 
 
 
 
1. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby budowy kościoła na Poligonie. 
2. We wtorek przed Mszą św. nabożeństwo za wstawiennictwem św. Antoniego. 
3. We wtorek czcimy św. Ritę. Po Mszy św. nabożeństwo z poświęceniem Róż. 
4. W czwartek o 1630 adoracja Najświętszego Sakramentu. 
5. Msza św. na zakończenie roku szkolnego 2020/2021 w piątek o godzinie 1700. 
6. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby naszej Parafii. 
7. Zaleca się rodzicom wysyłającym dzieci na kolonie i obozy letnie, by kierowali do kierownictwa sformułowane 
na piśmie żądanie, aby ich dzieciom umożliwiono spełnienie praktyk religijnych, a szczególnie udział w niedzielnej 
Mszy św. 
8. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego.  

21.06. PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika 
700 Za + małżonkę Łucję Kapica 
 
22.06. WTOREK – Dzień powszedni, ŚW. RITA 
1700 1. Za + Emanuela Niedźwiedź w 5 rocznicę śmierci 
 2. Za + Martę Bryła we wspomnienie urodzin 
 3. Za ++ rodziców Janinę i Józefa Jędrzejak 
 4. Za ++ rodziców Franciszka i Jadwigę Rozmus oraz siostrę Agnieszkę 
 
23.06. ŚRODA – Dzień powszedni 
700 1. Dziękczynna w intencji Teresy i Mariana Mazur 
 2. Za ++ Jana Kuś i Wincentego Mazur 
 
24.06. CZWARTEK – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA 
1630 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
1700 1. Za ++ rodziców Walerię i Józefa Dzida w rocznicę śmierci 
 2. Za ++ Annę i Józefa Kanik 
 3. Za ++ Julię Kwaśny, rodziców Martę i Klemensa Kloc, syna Kazimierza i ++ z rodzin Kwaśny i Kloc 
 
25.06. PIĄTEK – Dzień powszedni 
1700 1. Za ++ Juliannę i Pawła Oszek 
 2. Za + Michała Surmiak od żony i córek 
 3. Za ++ rodziców Juliannę i Władysława Sławski 
 4. Dziękczynna w intencji Urszuli i Jana Pustelnik z okazji rocznicy ślubu i całej rodziny 
 5.  Dziękczynna w intencji dzieci, rodziców i nauczycieli z okazji zakończenia roku szkolnego 2020/2021 
  

 
26.06. SOBOTA – Dzień powszedni 
1600 1. Dziękczynna w intencji Martyny Wojtala z okazji 18 rocznicy urodzin, rodziców i chrzestnych 
 2. Dziękczynna w intencji Alicji Janosz z okazji 18 rocznicy urodzin, rodziców i chrzestnych 
 3. Dziękczynna w intencji Anny Janosz w dniu urodzin 
 4. Dziękczynna w intencji Łucji Łepeckiej z okazji chrztu oraz rodziców i chrzestnych 
 
27.06. 13 NIEDZIELA ZWYKŁA 
730 Za ++ Marię i Jana Pastuszka, syna Karola i synową Gertrudę 
915 W intencji Parafian 
1100 1. Za + Elżbietę Operchalską w 30 dzień po śmierci 
 2. Za + Elżbietę Operchalską od Zakładu Pogrzebowego „Mamok” 
1500 Za + Piotra Mazur 

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

21.06. – 27.06.2021 r. 
 

OGŁOSZENIA 20.06.2021 r. - 12 NIEDZIELA ZWYKŁA 
 



 
 
 

  
 

 
1. Dzisiejsza kolekta na potrzeby naszej Parafii. 
2. We wtorek przed Mszą św. nabożeństwo za wstawiennictwem św. Antoniego. 
3. We wtorek Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W tym dniu kolekta przeznaczona jest na Stolicę 
Apostolską, tzw. Świętopietrze. 
4. W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
5. W czwartek o 1630 adoracja Najświętszego Sakramentu. 
6. W piątek odwiedziny chorych i starszych Parafian. Początek o godzinie 800. 
7. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby Wyższego Śląskiego Seminarium Duchownego. 
8. Zaleca się rodzicom wysyłającym dzieci na kolonie i obozy letnie, by kierowali do kierownictwa sformułowane 
na piśmie żądanie, aby ich dzieciom umożliwiono spełnienie praktyk religijnych, a szczególnie udział w niedzielnej 
Mszy św. 
9. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego. 
 
 
 
 
 
 

28.06. PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Ireneusza, bpa i męczennika 
700 W intencji Parafian 
 
29.06. WTOREK – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA 
1700 1. Za ++ Jana Witoszek, żonę Łucję i zięcia Józefa 
 2. Za + męża Sylwestra Skaźnik w 7 rocznicę śmierci 
 3. Za ++ rodziców Jadwigę i Brunona Lukasek 
 
30.06. ŚRODA – Dzień powszedni 
700 Za dusze w czyśćcu cierpiące z ofiar ze skarbonki 
 
1.07. I CZWARTEK MIESIĄCA – Dzień powszedni 
700 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne 
1630 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
1700 Za + Mirosława Bałuch na pamiątkę urodzin 
 
2.07. I PIĄTEK MIESIĄCA – Dzień powszedni 
700 Do NSPJ w int. budowniczych. i ofiarodawców Kościoła i Domu Parafialnego oraz czcicieli NSPJ 
1700 1. Dziękczynna w intencji Ilony i Józefa, Pauliny i Damiana Lukasek, Niny, Justyny i Krystiana 
 2. Za ++ rodziców Marię i Pawła Pitlok, Cecylię i Józefa Lukasek i + szwagra Andrzeja 
 3. Za + Bartosza Janik od żony i córek na pamiątkę urodzin 
 
3.07. I SOBOTA MIESIĄCA – ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA, APOSTOŁA 
700 Do NSNMP o nawrócenie grzeszników 
1600 Dziękczynna w intencji Aleksandry Leki z okazji 1 rocznicy urodzin, rodziców i chrzestnych 
 
4.07. 14 NIEDZIELA ZWYKŁA 
730 Za ++ Parafian 
915 Dziękczynna w intencji Jerzego Bratek i 2 rodzin 
1100 W intencji Parafian 
1500 Za dusze w czyśćcu cierpiące z ofiar ze skarbonki 

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

28.06. – 4.07.2021 r. 
 

OGŁOSZENIA 27.06.2021 r. - 13 NIEDZIELA ZWYKŁA 
 



Co zrobić, gdy padłeś ofiarą oszustwa: 

jeżeli oszuści wykonywali nieautoryzowane transakcje z twojego konta, jak najszybciej 
skontaktuj się z bankiem za pośrednictwem oficjalnej infolinii, zgłoś taką transakcję, 

zmień dane do logowania do aplikacji bankowej i bankowości elektronicznej oraz 

zastrzeż kartę. Na powiadomienie instytucji finansowej masz 13 miesięcy, ale im 

wcześniej to zrobisz, tym lepiej. Następnie zawiadom policję; 

gdy twoja reklamacja zostanie odrzucona, złóż wniosek do Rzecznika Finansowego lub 

miejskiego/powiatowego rzecznika konsumentów o pomoc w rozwiązaniu 

indywidualnej sprawy. 

Darmowa pomoc prawna w powiecie 

Ustawa zakłada, że nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie 
przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej 

pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność 
gospodarczą niezatrudniającą innych osób w ciągu ostatniego roku. Osoba uprawniona, 

przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów 

odpłatnej pomocy prawnej. 

Pomoc prawna polega na: poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie 

prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, 

wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu 
prawnego, sporządzeniu projektu pisma w sprawach w związku z toczącym się 

postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-

administracyjnym, sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub 
o ustanowienie pełnomocnika z urzędu oraz poinformowaniu o kosztach postępowania 

i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową. 

Nieodpłatnej pomocy prawnej udzielają adwokaci i radcowie prawni, będący również 

mediatorami, natomiast w punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe porad 
mogą udzielać także doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych 

(posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy z upoważnienia odpowiednio 
- adwokata lub radcy prawnego udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej. Porady są 

udzielane w Pszczynie,  przy ul. 3 Maja 15.  

W poniedziałek 12.00 - 16.00 pomocy udziela: radca prawny Agnieszka Nowakowska – 

Długosz, wtorek 8.00 - 12.00 adwokat Małgorzata Pieczka, środa 14.00 - 18.00 radca 
prawny (mediator) Iwona Plinta-Kiera, czwartek 8.00 - 12.00 pomocy udziela: adwokat 

Małgorzata Nowok,  w piątek 8.00 - 12.00 dyżur pełni radca prawny Karolina Gasz – 

Solich.  

 


