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Udało się uzbierać pieniądze dla Filipka! 
Trudno wyrazić radość z ukończonego „biegu”, który był niezwykle wyczerpujący 
i przede wszystkim długi. Jeszcze nigdy w naszej historii nie mieliśmy takiej sytuacji, że 

trzeba było zebrać tak potężne kwoty dla ratowania chorych dzieci. Kwoty porażające – 

ponad 9 milionów złotych na najdroższy lek na świecie.  
I udało się, dwukrotnie! Końcem ubiegłego roku terapię genową rozpoczął Maciuś 

Cieślik, dzięki czemu dzisiaj możemy obserwować poprawę jego stanu zdrowia. 

W ostatnich dniach, taka szczęśliwa wiadomość została obwieszczona  
w przypadku Filipka Cholewy. Długo na to czekaliśmy, ale udało się! Było to możliwe 

tylko i wyłącznie dzięki heroicznej postawie rodziców oraz ludziom dobrej woli, którzy 

organizowali wiele akcji charytatywnych, prowadzili liczne zbiórki, angażowali swoich 
najbliższych podczas kiermaszy, licytacji, koncertów. Trudno dzisiaj zliczyć 

przedsięwzięcia organizowane na rzecz Filipka czy Maciusia. Tak jak to pisaliśmy 

w ubiegłym roku w przypadku Maciusia – udało się! Wszystkim należą się gratulacje, 
a Filipkowi życzymy pomyślnej i szybkiej terapii. Przykre jest jednak to, że w przypadku 

chorób rzadkich pacjenci i ich najbliżsi pozostawieni są sami sobie. W ubiegłym roku 

zapowiedziano utworzenie specjalnego Funduszu Medycznego. Dopiero w tym roku 
przyjęto odpowiednie regulacje, a w październiku prezydent podpisał ustawę, która ma 

diagnozować takie choroby i pomagać w ich leczeniu. Fundusz ten ma rozpocząć 
działalność pod koniec tego roku, więc jest nadzieja, iż inni pacjenci nie będą czekać na 

finał zbiórek internetowych i szybciej uzyskają należną pomoc.  

Podziękowania należą się wszystkim darczyńcom oraz niezliczonej ilości 
wolontariuszom. Bez ich zaangażowania, niemożliwe byłoby pomyślne zakończenie 

zbiórek.                                                                                                    (red.) 

 
 

Szlachetna paczka 
Tak jak w poprzednich latach, Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowicach organizuje 

świąteczną paczkę dla potrzebujących mieszkańców Jankowic. W tym roku naszą 
pomocą obejmiemy dwie rodziny z naszego sołectwa.  Zapraszamy do pomocy 

wszystkich, którzy chcieliby podzielić się swoim dobrem z innymi. Do akcji można 

włączyć się poprzez zakup potrzebnych artykułów lub darowiznę materialną do skarbonki 
w remizie, z której zakupione zostaną przedmioty większej potrzeby. W tym roku 

pragniemy podarować: żywność o długim terminie przydatności, konserwy, bakalie, 

proszki do prania, płyny do płukania, środki czystości, zeszyty, długopisy, ołówki, 2 
plecaki czarne lub granatowe: męski oraz   
   



 

 

 

 

 
 
 

 
1. Dziś Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. 
2. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby archidiecezji -  na funkcjonowanie archiwum i muzeum 
archidiecezjalnego. Bóg zapłać. 
3. W poniedziałek czcimy św. Ritę. Msza św. o godz. 1700, a po niej na nabożeństwo z poświęceniem Róż. 
4. We wtorek przed Mszą św. nabożeństwo za wstawiennictwem św. Antoniego. 
5. W czwartek o 1630 adoracja Najświętszego Sakramentu. 
6. Rozpoczynamy odwiedziny duszpasterskie. W Adwencie Kolęda w soboty i niedziele. 
7. W sobotę 27 listopada kolędę rozpoczniemy na ulicy Piaskowej, natomiast w niedzielę 28 listopada na ulicy 
Żubrów. Szczegółowy plan odwiedzin dostępny w gablotce i na naszej stronie internetowej. 
8. W najbliższą niedzielę (I Niedziela Adwentu) rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. I Niedzielę Adwentu obchodzimy 
jako Niedzielę Trzeźwości. Zachęcam do abstynencji od napojów alkoholowych i złożenia świadectwa poprzez wpis do 
parafialnej Księgi Abstynencji. 
9. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby naszej Parafii. 
10. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego.  

22.11. PONIEDZIAŁEK – Wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy; ŚW. RITA 
1700 1. Za + Edmunda Bramskiego 
 2. Za Teofila Smołka 
 3. Za + Floriana Witosz oraz ++ chórzystów 
 

23.11. WTOREK – Dzień powszedni 
1700 1. Za + Arkadiusza Giel 
 2. Za + Józefa Niemiec od rodziny Kukuła z Woli 
 3.  Za + Józefa Niemiec od rodziny Kukuła z Woli   
 

24.11. ŚRODA – Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera i Towarzyszy 
700 Za dusze w czyśćcu cierpiące z ofiar ze skarbonki 
 

25.11. CZWARTEK – Dzień powszedni 
1630 Adoracja Najświętszego sakramentu 
1700 1. Za ++ kapłanów z naszej Parafii 
 2. Za + Łucję Czysz od współpracowników Apteki „Pod Murzynem” 
 3. W intencji Róż Różańcowych 
 

26.11. PIĄTEK – Dzień powszedni 
1700 1. Za + Mirosława Bałuch w 1 rocznicę śmierci 
 2. Za + Franciszka Chowaniec w 1 rocznicę śmierci 
 3. Za + Józefa Niemiec od rodziny Marszałków z Żywca 
 

27.11. SOBOTA – Dzień powszedni 
1600 1. Za ++ męża Mariana i syna Bogusława i ++ Kazimierza Jacek i Anielę Zając 
 2. Dziękczynna w intencji Anny Pustelnik z okazji 80 rocznicy urodzin i całej rodziny 
 3. Za + Jana Pustelnik, ++ rodziców i ++ z pokrewieństwa 
 4. Za + Piotra Mazur 
 5. Za + Jacka Bednarczyk od przyjaciół 
 

28.11. 1 NIEDZIELA ADWENTU 
730 Dziękczynna w intencji Łucji Chrostek z okazji 91 r. ur. oraz + męża Wiktora z okazji imienin 
915 1. Za + Genowefę Grzywa w 30 r. śmierci i + męża Jana 
 2. Za ++ rodziców Stefanię i Jakuba Chrobok oraz + ojca Jana Sornowski 
1100 Dziękczynna w intencji Mateusza Bugajczyk z okazji chrztu, rodziców i chrzestnych 
1500 1. Za + Julię Simka w 4 r. śmierci oraz + męża Pawła 
 2. Za ++ rodziców Marię i Henryka Mędrok 

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

22.11. – 28.11.2021 r. 
 

OGŁOSZENIA 21.11.2021 r. 

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 
 



 
 

 

 
 
 

 

 
1. Dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na potrzeby naszej Parafii. 
2. Rozpoczynamy Adwent – okres pobożnego i radosnego oczekiwania na przyjście Pana. 
3. I Niedzielę Adwentu obchodzimy jako Niedzielę Trzeźwości. Zachęcam do abstynencji od napojów alkoholowych 
i złożenia świadectwa poprzez wpis do parafialnej Księgi Abstynencji. 
4. Msze św. Roratnie w naszym kościele we wtorki, czwartki i piątki o godzinie 1700. 
5. We wtorek przed Mszą św. nabożeństwo za wstawiennictwem św. Antoniego. 
6 W tym tygodniu przypadają I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca. 
7. W piątek odwiedziny chorych i starszych Parafian. Początek o godzinie 800. 
8. W piątek Msza św. w intencji młodzieży o godz. 1800. Przed Mszą św. okazja do spowiedzi. W sposób szczególny na 
Mszę św. zapraszam młodzież klas VIII przygotowującą się do sakramentu Bierzmowania. 
9. W sobotę 4 grudnia Wspomnienie św. Barbary, patronki górników. Msza św. w ich intencji o godzinie 1100. 
10. W przyszłą niedzielę kolekta na potrzeby naszej Parafii, a przed kościołem zbiórka na Fundusz Pomocy Kościołowi 
na Wschodzie. Proszę o pomoc panie z zespołu charytatywnego o pomoc w jej przeprowadzeniu. 
11. Rozpoczęliśmy odwiedziny duszpasterskie. W sobotę 4 i niedzielę 5 grudnia kolęda na ulicy Grabowej. 
12. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego. 
 

29.11. PONIEDZIAŁEK – Dzień powszedni 
700 W intencji Parafian 
 

30.11 WTOREK – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA 
1700 1. Za ++ rodziców Julię i Pawła Simka 
 2. Za + Alojzego Kapała w 4 rocznicę śmierci 
 3. Za + Józefa Niemiec od Zakładu Pogrzebowego „Mamok” 
 

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

2.12. I CZWARTEK MIESIĄCA – Dzień powszedni 
700 O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne 
1630 Adoracja Najświętszego Sakramentu 
1700 1. Za + Walerię Utrata w 1 rocznicę śmierci 
 2. Za + Łucję Czysz od kuzynki Krystyny 
 3. Za + Eleonorę Ulczok 
 

3.12. I PIĄTEK MIESIĄCA – Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera 
700 Do NSPJ w int. budowniczych i ofiarodawców Kościoła i Domu Parafialnego oraz czcicieli NSPJ 
1700 1. Za + Bożenę Nycz w 5 rocznicę śmierci 
 2. Dziękczynna w intencji Kamila z okazji 11 rocznicy urodzin 
1800 W intencji młodzieży 
 

4.12. I SOBOTA MIESIĄCA – Wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy, patronki archidiecezji 
700 Do NSNMP o nawrócenie grzeszników 
1100 W intencji Górników 
1600 1. Dziękczynna w intencji Tadeusza Przybyły z okazji 50 rocznicy urodzin oraz żonę Renatę i synów Piotra i 

Pawła 
 2. Za + Czesława Lis 
 

5.12. 2 NIEDZIELA ADWENTU 
730 Za + Alojzego Wamej w 5 rocznicę śmierci 
915 W intencji Parafian 
1100 Dziękczynna w intencji Zoi Witosz z okazji 1 rocznicy urodzin, rodziców i chrzestnych 
1500 Za + męża Franciszka Muszyński w 10 rocznicę śmierci 

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

29.11. – 5.12.2021 r. 
 

OGŁOSZENIA 28.11.2021 r. – 1 NIEDZIELA ADWENTU 



damski, skarpety damskie rozmiar 38-39, skarpety męskie czarne rozmiar 45, odkurzacz. 
Dary można będzie składać w remizie we wtorki i czwartki (30 listopada oraz 2, 7, 9, 14 

i 16 grudnia) w godzinach 17:30 – 19:00. Szczegółowych informacji odnośnie 

potrzebnych artykułów udzielą nasi druhowie pod numerem telefonu 662316278. Paczki 
zostaną wręczone przed świętami Bożego Narodzenia. Dziękujemy za każdy, nawet 

najdrobniejszy gest dobroci. 

Jeżeli komuś z mieszkańców nie udało się jeszcze nabyć kalendarza strażackiego na rok 
2022 to będzie taka możliwość w remizie OSP Jankowice w godzinach przyjmowania 

darów do świątecznej paczki. Zapraszamy.          (Zarząd OSP) 

 
 

Nabór uzupełniający na fotowoltaikę 
 Do 27 listopada prowadzony będzie nabór uzupełniający w ramach projektu „Słoneczna 

Gmina Pszczyna - etap I”. Pozyskać można do 10 tysięcy złotych na instalacje 
fotowoltaiczne. Wnioski można składać w formie elektronicznej lub osobiście w punkcie 

operatora. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych, a w 
konsekwencji redukcja niskiej emisji - głównego problemu środowiskowego Gminy 

Pszczyna. Dokumenty zgłoszeniowe należy składać: 

*w formie elektronicznej (podpisane skany lub dokumenty podpisane elektronicznie) na 
adres mailowy: biuro@revitalinvest.pl, 

*w formie stacjonarnej  - Pszczyna, ul. Kopernika 3 (Koszary Ułańskie, lokal nr 5) - 

wyłącznie w dniach i godzinach  dyżurowania Operatora Programu (soboty). 
Dokumenty zgłoszeniowe do programu Ankieta dotycząca instalacji OZE, stanowiąca 

załącznik nr 3 do Regulaminu. Dokumentacja potrzebna do złożenia wniosku obejmuje 

również: 
*Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością (wypis/wydruk z 

księgi wieczystej nie starszej niż 3 miesiące, akt własności, umowa). 

*Oświadczenie o niewykorzystywaniu energii produkowanej z mikroinstalacji OZE na 
potrzeby działalności gospodarczej, stanowiące załącznik nr 4 do Regulaminu. 

*Oświadczenie dotyczące zasiedlenia budynku będącego w fazie budowy (jeżeli 

dotyczy), stanowiące załącznik nr 5 do Regulaminu. 
*Oświadczenie dotyczące deklaracji wymiany pokrycia dachu wykonanego  

z eternitu (jeżeli dotyczy), stanowiące załącznik nr 6 do Regulaminu. 

*Oświadczenie dotyczące deklaracji dostarczenia projektu koncepcyjno - technicznego 
do dnia 31.12.2021r. (jeżeli dotyczy), stanowiące załącznik nr 7 do Regulaminu. Projekt 

„Słoneczna Gmina Pszczyna - etap I” realizowany jest w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.        
          (źródło: UM Pszczyna) 

 


