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Parafia Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny 
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1                                 07 luty 2021 r. 

            Nr 3/2021r. (614) 
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V V V V NiedzielaNiedzielaNiedzielaNiedziela    Zwykła Zwykła Zwykła Zwykła ----    07070707....02.202102.202102.202102.2021r. r. r. r.     
11 luty wspomnienie NMP z Lourdes – Światowy Dzień 

Chorego 
 

Matko Najświętsza, słynąca w Lourdes wielkimi łaskami, przez 
dobroć, jakiej dajesz tyle dowodów w tym wybranym miejscu, 
błagamy Cię pokornie, uproś nam wszystkie cnoty, aby nas 
uświęciły oraz wyjednaj nam zupełne zdrowie duszy i ciała  i 
dopomóż, abyśmy go użyli na chwałę Boga, dla dobra bliźnich i 
zbawienia duszy. Amen. 



 

 
V Niedziela Zwykła - 07.02.2021r. 

 Porządek nabożeństw 
 

V Niedziela 
Zwykła 

07.02.2021r. 
 

7:30 
 

 
 

10:30 
12:00 

 
 
15:00 
15:30 

Za ††  Lucjana Ślezionę w rocz. śmierci, Augustyna               
i Gertrudę Śleziona, ich rodziców i rodzeństwo, ks. 
Wilhelma Goli, Janusza Gawryla, Józefa Małys i dusze 
w czyśćcu cierpiące.  
Za † Leona Kasperczyk  w 1 rocz. śmierci.   
Za ††  Annę Spyra w rocz. śmierci, rodziców i teściów, 
brata Alojzego Przemyk, Floriana, Brunona                            
i Hildegardę Spyra.  
 Nabożeństwo popołudniowe. 
Za † Józefa Waleczek w 6 rocz. śmierci.   

Poniedziałek  

08.02.2021r. 
Św. Hieronima 

17:00 

 

 

 

 

18:00 

Za ††  Katarzynę i Ludwika Mańka, syna Sylwestra, 2 

synowe, 2 zięciów, Jana Mańka, Łucję i Walentego Nowok, 

syna Pawła i zięcia.  

Za ††  Amalię i Zdzisława  Kegel, córkę Zdzisławę oraz 

Bronisławę i Ludwika Kosek i córkę Antoninę.  
Za †† Janinę Wituła w 2 rocz. śmierci i męża Romana.   

Wtorek 

09.02.2021r. 
Bł. Anny Katarzyny 

Emmerich 

 

7:00 

 

Za † Czesława Strządała – od zakładu pogrzebowego 

TUTAK.  

Środa  

10.02.2021r. 
Św. Scholastyki 

 

17:00 

 

 

 

 

18.00 

Za †† Floriana Spyrę, Pawła, Marię, Jadwigę, Brunona i 

Hildegardę, Annę Spyra, Ludwika, Katarzynę, Sylwestra, 

Klarę i Bronisławę Mańka. 

Za ††  Elżbietę, Floriana Pojda, ich rodziców, Danutę Pojda 

i Franciszka Koczar. 

Za † Eugeniusza Pilarz w 30 dzień po śmierci.  

 Czwartek 

11.02.2021r. 
NMP z Lourdes 

7:00 

 

 

Do Matki Bożej Lourdzkiej w intencji chorych i starszych 

parafian. 

Piątek 

12.02.2021r 
 

17:00 

 

 

 

18:00 

Za †† Pawła Ziebura, brata Jana, rodziców: Cecylię                    
i Leona, Antoniego i Anielę Łakota, zmarłych z rodziny                

i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Za † Tadeusza Niezgoda – od wnuków.  

Za † Franciszka Janko w 30 dzień po śmierci. 

 

 Sobota 

13.02.2021r. 
 

8:00 

 

 

 

 

15:00 

17:00 

 

 

 

 

Za † Czesława Strządała – od swatów Stanisława i Danuty 

Bartas z Bielska Białej. 

Za † Czesława Strządała – od Moniki i Grzegorza Gryzełko 

z rodziną oraz od Katarzyny i Tomasza Mielczarek                    

z rodziną. 
Za † Adolfa Sztoner od sąsiadów z ul. Jedności.  

Za ††  Gerarda Łakota w  rocznicę tragicznej śmierci, 

rodziców: Pawła i Teresę Łakota, Ludwinę i Ludwika 

Hrapeć i zmarłych z pokrewieństwa. 

Za ††  Eugeniusza Gąska na pamiątkę urodzin, jego 

dziadków, Franciszka , Konrada i Bertę Gąska, Gertrudę               
i Augustyna Gamża, zmarłych z rodzin Gąska i Gamża                    

i dusze w czyśćcu cierpiące.  

Sprzątanie kościoła:          

Sobota 13.02.2021r. godz. 9
00

  ul. K. Miarki 



 

 

VI Niedziela Zwykła – 14.02.2021r. 
Porządek nabożeństw 

 
VI Niedziela 

Zwykła 
14.02.2021r. 

 

7:30 
 
10:30 

 
 

 
   

12:00 
 
15:00 
15:30 

Za †† Elżbietę Bujar,  Stefanię i Augustyna Sosna, 
Marię i Pawła Bujar i zmarłych z pokrewieństwa.  
Za ††  Wincentego Czakon w 8 rocz. śmierci, rodziców: 
Karola i Agnieszkę, rodzeństwo, szwagrów, Marię i 
Walentego Szandar, synów: Alfonsa i Antoniego, 
bratową i bratanice, Helenę Nowak, dziadków i dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
Za †† Gertrudę i Ludwika Czerwiński, dziadków z obu 
stron oraz zmarłych z rodzin: Czerwiński i Czernik.  
Nabożeństwo popołudniowe. 
Za †† Gintra Hrapeć w 13 rocz. śmierci, żonę Marię, 
zięcia Janusza, zmarłych z rodzin: Wojciech, Hrapeć i 
Gasiński oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

Poniedziałek  

15.02.2021r. 
Bł. Michała Sopoćki 

17:00 

 

Za ††  Marię i Franciszka  Czerwiński, wnuka Henryka, 

Franciszka Marksa, Wiktora Kania, zmarłych z rodzin: 

Czerwiński, Marks i Jaworski oraz dusze w czyśćcu 

cierpiące.  

 Za †† Martę Szyndler w rocz. śmierci, męza Wiktora, 

rodziców, rodzeństwo i zmarłych z pokrewieństwa.   

Wtorek 

16.02.2021r. 
 

7:00 Za ††  Alojzego Sojka, żonę Zofię, zięcia Jana, Jana i 

Hildegardę Żemła, 2 córki, zmarłych z rodzin: Jaworski, 

Sojka i Żemła.  

Środa  

17.02.2021r. 

Środa Popielcowa 

7:00 

 

16:00 

 

 

 

18:00 

Za † Urszulę Czapla – od Zakładu Pogrzebowego Mamok  

Za ††  Annę i Pawła Mrzyk oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

Za † Barbarę Tetłak – od Justyny i Grzegorza Kochutek.  

Za ††  Annę Golec, męża Mieczysława, 2 synów i zmarłych 

z pokrewieństwa oraz Teresę Misiarz, męża Dominika i 

zmarłych z pokrewieństwa.  

Za † Kazimierza Ziebura od rodziny z Międzyrzecza. 

 Czwartek 

18.02.2021r. 
 

7:00 Do Bożej Opatrzności i M.B. Nieustającej Pomocy z 

podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze w 

pewnej intencji.  

Piątek 

19.02.2021r 
 

16:15 

17:00 

Droga Krzyżowa 

Za †† męża Franciszka Pająk, córkę Barbarę, rodziców i 

teściów, Martę Stryczek, szwagrów: Pawła Bratek, 

Bernarda Goraus i bratową Jadwigę Pydych.  

Za ††  Jerzego Maroszek, rodziców, teściów,  bratową Lidię 
i zmarłych z pokrewieństwa. 

 

 Sobota 

20.02.2021r. 
Św. Hiacynty i 

Franciszka – 

 dzieci z Fatimy 

8:00 

14:00 

 

 

 

15:00 

17:00 

 

 

 

Za † Czesława Strządała  –  od rodziny Cupek.    

Do Bożej Opatrzności Matki Bożej Wniebowziętej z 

podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla 

Emilii z okazji 80 rocz. urodzin oraz za całą rodzinę i o 

radość wieczną dla Jana Przemyk 

Za † Teodora Pudełko -  w 30 dzień po śmierci. 

 Za †† rodziców: Helenę i Jana Nowok, brata Eugeniusza  

Nowok i szwagra Mariana Spora.  

Za ††  Teresę i Franciszka Czerwiński oraz siostrę Zofię 
Marklowską.  

Sprzątanie kościoła:          

Sobota 20.02.2021r. godz. 9
00

  ul. Teligi i Wieczorka. 



 
 

I Niedziela Wielkiego Postu – 21.02.2021r. 
Porządek nabożeństw 

 

 

 

I Niedziela 
Wielkiego 

Postu 
21.02.2021r. 

 

7:30 
 
10:30 

 
 

 
12:00 
14:45 
15:30 

 

Za ††  Józefa Waleczek, jego rodziców, brata, bratową, 
szwagra, chrześniaka i dusze w czyśćcu cierpiące.  
Za ††  Karola Gruszka w 5 rocz. śmierci, jego rodziców: 
Wilhelma i Łucję, brata Leona, Piotra Gruszka, Jana 
Łakota, zmarłych z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu 
cierpiące.  
Za † Teresę Mazur w 4 rocz. śmierci.    
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. 
Za ††  rodziców: Elżbietę i Edwarda Wójcik, Krystynę            
i Edwarda Piszczek, brata Dariusza Piszczek, dziadków 
z obu stron,  zmarłych z rodzin: Wójcik, Gryman, 
Piszczek i Baron. 

Poniedziałek  

22.02.2021r. 
Św. Katedry św. Piotra 

Apostoła 

17:00 

 

Za † Henryka Kremiec w rocz. śmierci.  

 Za ††  Marię i Ludwika  Kuś, córkę Apolonię, męża 

Józefa, 2 synów: Łukasza i Walentego, ich żony, Jana i 

Agnieszkę Machnik, 6 córek, 3 synów i dusze tych, którzy 

poginęli w obozach koncentracyjnych.  

Wtorek 

23.02.2021r. 

7:00 

 

Za ††  Marię Kałuża i 3 córki.  

 

Środa  

24.02.2021r. 
 

17:00  Za ††  Teodora Jaworskiego, jego rodziców, Antoniego 

Kukla, żonę Zofię, siostrę Marię, męża Szczepana, Karola 

Musiał, żonę Marię, córkę Teresę, Jana i Zofię Krymiec 

oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

Za † Otylię Goraus w 1 rocz. śmierci.   

 Czwartek 

25.02.2021r. 
 

7:00  Za † Eugeniusza Pilarz – od Agaty Basik oraz Marysi                   

i Józefa Gnojczak z Korbielowa. 

Za † Eugeniusza Pilarz – od Stanisławy i Tadeusza Czul                      

z rodziną z Korbielowa.  

Piątek 

26.02.2021r 
 

16:15 

17:00 

Droga Krzyżowa 

Za †† Czesława Goli, ojca Henryka, Marię i Antoniego 

Goli, ks. Wilhelma Goli, Henryka Wojtyczka, Annę i 

Augustyna Kudła. 

Za †† rodziców: Gertrudę Brychcy, mężów: Jana i Józefa, 

ich rodziców i rodzeństwo, Łucję i Jana Gajda, siostrę 
Marię, syna Korneliusza, córkę Krystynę, zięcia Bernarda, 

zmarłych z rodzin: Waleczek, Gruszka, Gajda, Brychcy i 

Papała.   

 

Sobota 

27.02.2021r. 
 

8:00 

14:00 

 

 

 

17:00 

 

 

Za † Urszulę Czapla – od Róż Różańcowych.  

Do Bożej Opatrzności i Matki Bożej Wniebowziętej                 

z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze dla 

Kazimierza z okazji 50 rocz. urodzin oraz za całą rodzinę.                    
Za †† Martę Langer w 7 rocz. śmierci i zmarłych z 

pokrewieństwa.    

 Za †† Ludwika Świerkot, rodziców, teściów, zmarłych z 

pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące. 

 
II Niedziela 
Wielkiego 

7:30 
 
10:30 

 
12:00 

Za ††  Annę Goliasz, Feliksa Łakota, jego rodziców                
i dziadków. 
Za †† Helenę  Szandar w 2 rocz. śmierci, męża Józefa             
i zmarłych z pokrewieństwa. 
Za †† Annę Bzdyrek w 14 rocz. śmierci, męża 



Postu 
28.02.2021r. 

 

 
 
 
14:45 
15:30 

Stanisława, rodziców i rodzeństwo z obu stron, Marię 
Białas, 2 mężów: Franciszka i Leona oraz dusze                    
w czyśćcu cierpiące.  
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym.  
Do Bożej Opatrzności i Aniołów Stróżów w intencji 
rocznych dzieci: Dawida Jażdżyk, jego rodziców                    
i chrzestnych. 
Udzielenie sakramentu chrztu św.  

 
Sprzątanie kościoła:          
Sobota 27.02.2021r. godz. 900  ul. Robotnicza od nr 1 do nr 30. 

   
V Niedziela Zwykła – 07.02.2021r. 

Ogłoszenia parafialne  
1. Ofiara Mszy Świętej, po raz pierwszy złożona przez Chrystusa, od samego początku 

znajdowała się w centrum życia Kościoła. Dzięki niej Kościół żyje i nieustannie się rozwija. 

Ta prawda zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła. Pan Jezus zapewnił nas: „A oto Ja 

jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Uczestnicząc w 

niedzielnej Eucharystii, pragniemy rozpoznać Pana w Jego słowie i po łamaniu chleba. 

2. Zapraszam na nabożeństwo popołudniowe   o godz. 1500.   
3. W środę po Mszy św. nabożeństwo przed wotywnym obrazem.  

4. W czwartek rano odprawię Mszę św. do M.B. Lourdzkiej w intencji chorych i 

starszych parafian o łaskę zdrowia.   

5. W sobotę o godz. 1600 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi 

św.  

6. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę  przeznaczoną na naszą archidiecezję (na 

działalność i remonty domów rekolekcyjnych 

7. Dziękuję za sprzątanie kościoła paniom z ul. Małcużyńskiego, Żeleńskiego i 

Ligonia a w tym tygodniu w sobotę  o godz. 900 zapraszam panie z ul. K. Miarki.    

8. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego i Zwiastuna (na 3 tygodnie).  
 Boże, Ty pozwalasz nam spożywać jeden Chleb eucharystyczny i pić z jednego Kielicha,  

prosimy Cię, daj nam prowadzić takie życie, abyśmy zjednoczeni w Chrystusie, z radością 

przyczyniali się do zbawienia świata.  

 

VI Niedziela Zwykła - 14.02.2021r. 
Ogłoszenia parafialne  

1. Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą 
czyńcie” (1 Kor 10,31) - zachęca nas dzisiaj w liturgii Święty Paweł. Przybywając na Mszę 
Świętą, odpowiadamy na miłość Pana Boga i wielbimy Go za wielkie i małe rzeczy, które 

uczynił nam w minionym tygodniu. Udział w niedzielnym zgromadzeniu wiernych jest 

szczytem dziękczynienia i uwielbienia, które winno emanować na czas kolejnych dni, jak to 

miało miejsce w życiu uzdrowionego trędowatego z dzisiejszej Ewangelii. 

Dziś rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Niech ten czas nie będzie jedynie 

wzywaniem do abstynencji, ale przede wszystkim do ukazania jej jako drogi do wolności. 

2. Zapraszam na nabożeństwo popołudniowe  o godz. 1500.   
3. W środę Popielec – obowiązuje post ścisły (jakościowy i ilościowy) będą 

odprawione 3 Msze św.:  700, 1600 i 1800. Po każdej Mszy św. będzie obrzęd 

posypania głów popiołem.  

4. W piątek o godz. 1615 Droga Krzyżowa. Zalecki za zmarłych można składać w 

zakrystii. Za tych Waszych zmarłych zalecanych odprawię 5 Mszy św.  

5. W sobotę o godz. 1600 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi 

św.  

6. Bóg zapłać za dzisiejszą kolektę,  za tydzień kolekta będzie jałmużną postną.    
7. Dziękuję za sprzątanie kościoła paniom z ul. K. Miarki, a w tym tygodniu w sobotę  

o godz. 900 zapraszam panie z ul. Teligi i Wieczorka.  



8. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego.  
Posileni na Uczcie eucharystycznej, prosimy Cię, Boże, spraw, abyśmy zawsze pragnęli tego 

Chleba,  który daje prawdziwe życie. 

 

 
I Niedziela Wielkiego Postu - 21.02.2021r. 

Ogłoszenia parafialne  
1. Pierwsza niedziela Wielkiego Postu jest zaproszeniem do podjęcia trudu walki z pokusami 

złego ducha i wyboru Boga przez umartwienie i post. Taki wzór zostawił nam sam Chrystus, 

który przebywał czterdzieści dni na pustyni i był kuszony przez szatana. Zebrani wokół 

ołtarza Pańskiego przygotujmy nasze serca na działanie Bożego Ducha. Nie pozwólmy 

Jezusowi przejść obok nas niepostrzeżenie. Niech zakróluje w naszych sercach przez słowo 

Boże i Komunię Świętą, abyśmy mogli żyć Jego życiem i kroczyć drogą nawrócenia. 

2. Zapraszam na nabożeństwo Gorzkich Żali i kazanie pasyjne   o godz. 1445. 

Zalecki za zmarłych można składać w zakrystii.  
3. W środę po Mszy św. nabożeństwo przed wotywnym obrazem.  

4. W  piątek o godz. 1615 Droga Krzyżowa (zalecki za zmarłych można składać w 

zakrystii).   

5. W sobotę o godz. 1600 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi 

św.  

6. Dziękuję za dzisiejszą kolektę. Za tydzień, w ostatnią niedzielę miesiąca, kolekta 

będzie przeznaczona na remont stropu w naszym kościele, a przed kościołem w 

naszej ojczyźnie będzie zbiórka na Fundusz Misyjny „Ad Gentes” 

7. Dziękuję za sprzątanie kościoła paniom z ul. Teligi i Wieczorka, a w tym tygodniu 

w sobotę  o godz. 900 zapraszam panie z ul. Robotniczej od nr 1 do nr 43.   

8. Zachęcam do lektury Gościa Niedzielnego.  
 Posileni Chlebem z nieba, który ożywia wiarę, rozwija nadzieję i umacnia miłość, prosimy 

Cię, Boże, naucz nas pragnąć Jezusa Chrystusa, chleba żywego i prawdziwego,  i żyć każdym 

słowem, które pochodzi z ust Twoich. 

 
 Zapowiedzi 

W sakramentalny związek małżeński mają zamiar wstąpić: 
4. PUSTELNIK PAWEŁ,  s. Adama i Ilony  zd. Pawliczek,  kat., st. wolnego, zam. Pawłowice 

Śl., ul. Michiewicza 

NOWOK JAGODA, c. Grzegorza i Celestyny, zd. Hrapeć, kat., st. wolnego, zam.    

Studzionka, ul. Stawowa.  

5. ZIEBURA MACIEJ, s. Eugeniusza, kat., st. wolnego, zam. Studzionka, ul. Powstańców Śl.  

LAZAR JUSTYNA, c. Rafała, kat., st. wolnego, zam. Brzeźce, ul. Pokoju.  

6.  GWIŻDŻ MATEUSZ, s. Henryka i Grażyny zd. Doeringer, kat., st. wolnego, zam.    Wisła 

Wielka, ul. Cieszyńska. 

KONIECZNY DOMINIKA, c. Marka i Doroty zd. Hyski, kat., st. wolnego, zam.    

Studzionka, ul. Małcużyńskiego.  

 
ŻYWY RÓŻANIEC w 2020r. – podsumowanie 

1. W ubiegłym 2020r. minęło 15 lat od reaktywowania Żywego Różańca w naszej Parafii. 

Jubileuszowa, dziękczynna Msza św. z tej okazji została odprawiona w Odpust Różańcowy.  

2. Obecnie nasza wspólnota różańcowa składa się z 23 dwudziestoosobowych Róż Różańcowych. 

Nasza codzienna, indywidualna modlitwa jednej, przydzielonej dziesiątki różańca, przez łączność 
z innymi członkami Róży, staje się modlitwą wstawienniczą za siebie nawzajem, za nasze rodziny, 

Parafię i Kościół; 

3. W każdym miesiącu korzystaliśmy też z owoców Mszy św. odprawianych w intencji Róż 
Różańcowych i ich rodzin, a w listopadzie – za wszystkich zmarłych członków Róż.  

4. W czerwcu rozpoczęliśmy 3 rok Wielkiej Nowenny Różańcowej, związanej z jubileuszem 200-

lecia założenia Żywego Różańca przez sługę Bożą Paulinę Jaricot. Hasło III roku nowenny to: 

„Żywy Różaniec znakiem jedności z Ojcem Świętym i Kościołem”. Modlitwę jubileuszową 
odmawialiśmy wspólnie w kościele, w każdą I sobotę miesiąca, po Mszy św. wynagradzającej.  



5. Nasza pomoc Misyjna:  

a) w ramach corocznej akcji „Adopcja serca” przekazaliśmy w marcu kwotę 2950 zł na konto Ks. 

bp Darka Kałuży, z przeznaczeniem na pomoc w kształceniu potrzebujących dzieci w diecezji 

Goroka w Papua Nowej Gwinei; 

b) z ofiar wrzucanych do skarbonki „Żywy Różaniec dla Misji” przekazano w 5 ratach łączną sumę 
3730 zł na konto Dzieła Misyjnego Archidiecezji Katowickiej. Były one wsparciem dla misyjnej 

parafii w Mesansie w Zambii, gdzie posługują misjonarze: ks. Zenon Boniecki i ks. Marek Paszek, 

którzy podjęli się tam budowy kościoła; 

c) dodatkowo, z ogólnoparafialnych ofiar wrzucanych do skarbonki „Żywy Różaniec dla Misji” 

w czerwcu i lipcu, przekazano kwotę 4000 zł na konto Ks. bp Darka Kałuży na pomoc w budowie 

szkoły i kształceniu dzieci w diecezji Goroka. 

6. Z powodu pandemii Covid-19 nie mogliśmy uczestniczyć w zaplanowanych na ten rok 

rekolekcjach zamkniętych, ani też w pielgrzymkach Żywego Różańca.  

7. W minionym roku odeszło z naszej wspólnoty do wieczności 10 osób:  

Jan Łakota (styczeń) - Róża XV 

Marta Nowok (luty) - Róża I 

Otylia Goraus (luty)  -  Róża V 

Krystyna Młotek (marzec) - Róża I 

Zofia Piszczek (czerwiec) - Róża II 

Emilia Przemyk (październik) – Róża XXI 

Stefania Kudła (listopada) -  Róża V 

Łucja Konieczny (listopad) - Róża I 

Urszula Czapla (grudzień) -  Róża I 

Adolf Sztoner (grudzień) -  Róża XVII 

Pamiętamy o nich w modlitwach i ofiarowanych za nich Mszach św. Ich miejsca w Różach zostały 

zastąpione najczęściej przez członków ich rodzin, krewnych czy znajomych.  

8. Pieniądze z naszych zeszłorocznych składek zostały przeznaczone na: 

• 10 Mszy św. za zmarłych członków Róż   1000 zł; 

• „Adopcja serca” – misje    150 zł; 

• Wydatki okolicznościowe    240 zł; 

• Kwiaty do Groty Lourdzkiej (wiosna i jesień)  85 zł; 

• Kwiaty do kościoła na Odpust Różańcowy  500 zł; 

pozostało: 351 zł 

Dziękujemy Ks. Proboszczowi za odprawione Msze św., modlitwy i opiekę. Bóg zapłać 
wszystkim członkom Żywego Różańca za codzienną modlitwę oraz wszelkie dodatkowe 

zaangażowanie w działanie naszej wspólnoty. 

ŻYWY RÓŻANIEC – INFORMACJE NA ROK 2021 
1. Codziennie odmawianą dziesiątkę różańca ofiarujemy w tych samych intencjach, jak 

dotychczas.  

2. Kolejny przydział tajemnic różańcowych otrzymamy od swoich zelatorów w styczniu 

2022r.  

3. W czerwcu rozpoczniemy IV rok Wielkiej Nowenny Różańcowej. Będziemy go przeżywać 
pod hasłem: „Różaniec modlitwą o zbawienie innych”. 

4. W tym roku ofiarami wrzucanymi do skarbonki „Żywy Różaniec dla Misji” będziemy 

wspierać wraz z całym Żywym Różańcem Archidiecezji Katowickiej misjonarza ks. 

Dawida Słodka, który posługuje w Kazachstanie.  

5. Kontynuując naszą coroczną akcję „Adopcja serca” chcemy wesprzeć materialnie 

kształcenie dzieci w nowej diecezji Baugainvile, gdzie obecnie posługuje Ks. bp Darek 

Kałuża. Wszystkich chętnych prosimy o wpłatę na ten cel 50 zł u zel. E. Górka, do końca 

lutego.  

6. Prosimy też o uregulowanie w lutym składki rocznej – 5 zł u swoich zelatorów.  

7. Ze względu na pandemię, na razie nie planujemy wyjazdu na rekolekcje, ani na 

pielgrzymki.  

8. W przypadku śmierci członka Róży Różańcowej, prosimy rodzinę zmarłego o 

powiadomienie o tym zelatora danej Róży.  

9. Chętni, którzy pragną dołączyć się do nowej wspólnoty Żywego Różańca, mogą zapisać się 
u ks. Proboszcza lub u zelatorów.  

zelatorzy Róż Różańcowych  

 



 

Informacje Sołeckie 
7 lutego 2021r. 

 
1. Wiosenna zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Odpady będą 

zbierane 16 marca /wtorek/, na stałych zasadach. 

Przypominam, iż do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się następujących 

odpadów: opon, styropianu, wełny mineralnej, odpadów poremontowych, gruzu, 

worków po nawozach, okien, drzwi, opakowań po chemikaliach, olejach czy 

truciznach, odpadów zielonych (gałęzie, trawa, liście), armatury łazienkowej. 

Odpady te nie będą zbierane! 

2. Komunikacja Gminna przez ul. Powstańców. Trwające od kilku lat rozmowy, na 

temat objęcia komunikacją gminną Stenclówki oraz ul. Powstańców, przynoszą skutek. 

W opublikowanym, zaktualizowanym projekcie Planu Transportu Publicznego Gminy 

Pszczyna, został uwzględniony przebieg linii przez wspomniany odcinek. Obecnie są 
zbierane uwagi do Planu, a obowiązująca umowa z firmami transportowymi, kończy się 
w połowie roku. Jestem przekonany, że kilka kursów ruszy nową linią już w miesiącach 

wakacyjnych. 
W ubiegłym roku, Powiatowy Zarząd Dróg wykonał dodatkowe przystanki na końcu 

ul. Powstańców, natomiast przy Stenclówce przystanek jest. Będę się starał, aby 

powstał przystanek przy leśniczówce. 

3. Pobocza na ul. Powstańców. W bardzo złym stanie są pobocza na ul. Powstańców, 

zwłaszcza na końcowym, ok. 500 m odcinku. Od ponad miesiąca mam uzgodnioną 
naprawę tych poboczy przez firmę Strabag. Jednak warunki pogodowe uniemożliwiają 
jej wykonanie, ponieważ pobocza nie powinny być grząskie w momencie sypania 

kruszywa. 
4. Karty podatkowe. W bieżącym roku, karty zostaną dostarczone za pośrednictwem 

poczty. Jeśli są jakieś pytania w sprawie podatków, proszę dzwonić do Wydziału 

Podatkowego – nr tel.  32 449 39 04,  32 449 39 22. 
5. Nieświecące latarnie. Proszę zgłaszać na nr tel. 991. Należy odczekać na odczytanie 

przez automat całej informacji i połączyć się z konsultantem, wybierając nr 3. Pod tym 

numerem można również odsłuchać, gdzie są awarie i wyłączenia sieci energetycznych 

oraz jak długo mogą potrwać. 
 

Rodzinie zmarłego śp.   Piotra Trojanowskiego                             
                               składamy serdeczne wyrazy współczucia 

                                                                                      Rada Sołecka oraz Sołtys 

                                                                                        Ireneusz Gruszka 

                                                              

Podziękowanie 
Księdzu proboszczowi,  służbie liturgicznej,  rodzinie,  sąsiadom, znajomym,   

braciom Ewangelikom oraz wszystkim, którzy wzięli udział  w  pogrzebie  

Ś.P.  Piotra Trojanowskiego 
za modlitwy, kwiaty i wyrazy współczucia  serdeczne Bóg zapłać 

                                                       składają: żona i córki z rodzinami. 
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