
       DZIEŃ PAŃSKI    
  W PARAFII  P. W.  NAWIEDZENIA  N.M.P. W  HAŁCNOWIE 

   NIEDZIELA WIELKANOCNA 12 IV 2020 R. 
 

 

  

1. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy mimo panujących ograniczeń i trudności 

pomogli nam przeżyć Triduum Paschalne Jezusa Chrystusa. Dziękuję księżom za głoszone 

kazania i prowadzone modlitwy, dziękuję panu organiście, jego piękna gra i śpiew pomagają 

nam lepiej chwalić Boga oraz są radością dla naszych serc. Dziękuję klerykowi, pani kościelnej  

i siostrze Zefirynie. Panu Zbyszkowi za to, że robił i robi wszystko, aby transmisja z naszej 

Bazyliki była technicznie dobra i atrakcyjna. Wyrażam wdzięczność także panu Andrzejowi  

i ks. Sławomirowi za prowadzenie strony facebookowej, tak ważnego środka informacji  

w obecnej sytuacji. Pani Małgosi za pisane rozważania. Dziękuję tym, którzy dbali w tym 

czasie o czystość i bezpieczeństwo kościoła. Dziękuję parafianom, gościom, wszystkim, którzy 

uczestniczyli w Triduum Paschalnym dzięki transmisji internetowej. Dziękuję za tworzenie 

prawdziwej wspólnoty wiary, która jest mocniejsza niż wszelkie granice i trudności. 

 

2. Dziś Koronka do Bożego Miłosierdzia o godz. 15.00., Nieszpory o godz. 17.45. Także dzisiaj  

o godz. 16.45 będziemy mieli możliwości wysłuchania Koncertu Wielkanocnego, 

w wykonaniu naszej scholi i bielskich muzyków. Koncert ten odbył się rok temu w naszej 

Bazylice. Zostanie on wyemitowany także w poniedziałek wielkanocny o godz. 19.00. 

  

3. Jutro Drugi Dzień Świąt Wielkanocnych. Msze św. tak, jak w każdą niedzielę.  

 

4. Codziennie o godz. 15.00 będzie odmawiana w naszym kościele Koronka i nowenna do 

Bożego Miłosierdzia. 

 

5. Pragniemy przypomnieć, że zostało utrzymane rozporządzenie ks. Biskupa, mówiące, że we 

Mszy mogą uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły wcześniej intencję Mszy św. Nadal też 

obowiązuje dyspensa od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy. Kościół jest w ciągu dnia 

otwarty, ale bardzo prosimy o przestrzeganie wskazania, że w kościele może jednocześnie 

przebywać tylko 5 osób. Moi drodzy, wszyscy tęsknimy za spotkaniami, fizyczną obecnością 

i normalną modlitwą w kościele. Pragnąc, aby ten czas nastąpił jak najszybciej, przestrzegajmy 

obowiązujących wskazań i twórzmy prawdziwą wspólnotę ducha. Módlmy się w naszych 

domach, słuchajmy Bożego Słowa, korzystajmy z transmisji internetowych. 

 
 

6. We wtorek o godz. 10.00 odbędzie się pogrzeb śp. Jana Pyki, długoletniego kościelnego. 

Naturalnie we Mszy mogą uczestniczyć tylko najbliższe osoby z rodziny. Wszyscy możemy 

ofiarować za niego modlitwę i uczestniczyć w transmisji Mszy pogrzebowej. 

 

7. Pragniemy także poinformować, że po Świętach utrzymujemy godziny wszystkich Mszy i 

nabożeństw. Od niedzieli do czwartku o godz. 19.00 będziemy odmawiać Różaniec, w piątek 

będziemy odprawiać nabożeństwo Drogi Światła, w sobotę Koronkę do 7 boleści MB. 

 

8. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za wszelkie wyrazy duchowej więzi: dobre słowa, 

modlitwę, przelewane na konto ofiary. Dziękujemy za wszelką pomoc i życzliwość.  

W każdą środę wieczorem sprawujemy Mszę św w intencji wszystkich parafian  

i dobroczyńców. Niech Bóg wszystkim błogosławi. 
 
 
 



INTENCJE MSZALNE  13 - 19 IV 2020 

PONIEDZIAŁEK  WIELKANOCNY 13 IV  
  6.15 - † Eryk Nycz w 1 r. śm. 

  7.30 - † Stefan Stokłosa 

  9.15 - † Zofia Zolich w 24 r. śm. z synem Janem w 5 r. śm 

 10.30 - † Bronisław Fudala 

 12.15 - † Józef Szkabrat 

 18.15 - † Przemysław Wandor 
 

 WTOREK  14 IV 

  6.30 - † Felicja i Cyryl Gałuszka 

  7.15 - † Piotr Okrzesik w 3 r. śm. 

18.15 - † Antoni Miłek w 18 r. śm. 

ŚRODA  15 IV 

  6.30 - † Anastazja i Klemens Linder z rodzicami i rodzeństwem 

  7.15 - † Anastazja i Stanisław Kasperek 

18.15 - 1) † Tadeusz Biegun z rodzicami i bratem Krzysztofem 

          - 2) Za parafian i dobroczyńców 

 CZWARTEK  16 IV   

 6.30 - 1) † Helena, 2) † Danuta Holerek 

  7.15 - † Zofia Blachura w 20 r. śm. 

18.15 - Zbiorowa za zmarłych: 

 a) † Antoni i Marta Olma w r. śm., b) † Wiktoria Wróbel,  c) † Franciszek Ozimina, 

 d) Katarzyna i Zenon Patroni w r. śm. 

PIĄTEK 17 IV  
  6.30 - † Wiktoria Wróbel 

  7.15 - Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. Anny i Kazimierza w 40 r. ślubu 

18.15 - 1) O Boże bł. i dary Ducha Świętego i szczęśliwe zdanie egzaminów maturalnych 

          - 2) † Edward Gut w 1 r. śm. 

SOBOTA  18 IV  
  6.30 - 1) † Władysława Kaczor z mężem  Józefem w 15 r. śm., 2) † Władysława Stwora      

  7.15 - Dziękczynna z prośbą o Boże bł. dla Gabriela w 18 r. urodzin 

18.15 - Msza zbiorowa: 

  Dziękczynna za łaski z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże oraz opiekę MB dla: 

  a) o zdrowie dla Janusza, b) o zdrowie dla Pawła   

   NIEDZIELA  MIŁOSIERDZIA 19  IV 

  6.15 - † Roman Dziergas z synem Zdzisławem 

  7.30 - † Weronika Kasperek w 10 r. śm. z mężem Janem i synem Michałem 

  9.15 - O Boże bł. i zdrowie dla Szymona w 18 r. urodzin 

 10.30 - † Władysław Kózka z żoną Janiną i synami 

 12.15 - † Andrzej Papież z żoną Anielą i Roman Pankiewicz w 10 r. śm. 

 18.15 - † Józef Koczur z rodzicami 

 

P.S.  Poza parafią Msze św. Gregoriańskie odprawiają za: 

a) † Ignacy Satława od 11 IV do 10 V 2020 (ks. Rafał Czyż – Nitra Słowacja) 

b) † Józef Misiarz od 11 IV do 10 V 2020 (Księża Salwatorianie – Krzyż Wielkopolski) 

c) † Wojciech Fudala od 11 IV do 10 V 2020 (Księża Salwatorianie – Krzyż Wielkopolski) 

 



Życzenia Wielkanocne 2010 
 

 

      

 

„Niech światło Chrystusa Zmartwychwstałego 

rozproszy ciemności naszych serc i umysłów” 
 (z liturgii Wigilii Paschalnej) 

 

          

 

         

 

 

 

 

 

 

Zapalony Paschał, który wnosimy do świątyni w czasie Wigilii Paschalnej jest znakiem 

Chrystusa Zmartwychwstałego. Znakiem, że Jezus żyje, pokonał śmierć i wszelkie zło. Niech 

światło Chrystusa rozproszy ciemności tego czasu, przyniesie wszystkim zdrowie duszy i ciała, 

wniesie pewność, że jesteśmy w rękach kochającego nas Boga. Niech zapali na nowo lampy 

naszych serc, przywróci w nich pokój i radość, odnowi wzajemną życzliwość i pomoże chwalić 

Boga. Światło Zmartwychwstałego niech rzeczywiście rozbłyśnie w naszych domach, umocni 

wzajemną miłość i pomoże nam cieszyć się życiem.  

 

Pełnych światła i nadziei Świąt Wielkanocnych 

życzą  duszpasterze z Hałcnowa 

 

 

 

 

Parafia Rzymskokatolicka Nawiedzenia N.M.P. 
43-340 Bielsko-Biała Hałcnów, ul. Wyzwolenia 336 

www.parafiahalcnow.pl,         parafiahalcnow@wp.pl 
 

tel. 33 81-07-250,    tel. ks. Dyżurny: 515 599 350 

 

 

 

 

 

 
 

Konto parafii: 34 2030 0045 1110 0000 0410 1720 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. 

http://www.parafiahalcnow.pl/

