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

     V NIEDZIELA WIELKANOCNA 10 V 2020 R. 
 

 

1. Dziś w ambulansie przy kościele odbywa się Akcja Krwiodawstwa. 
 

2. Nabożeństwa Majowe codziennie o godz. 17.45. Zapraszamy także do słuchania 

maryjnych rozważań, które umieszczane są na stronie internetowej parafii. 
 

3. W środę  wspomnienie MB Fatimskiej. W tym dniu o godz. 19.00 zapraszamy na kolejne, 

wirtualne spotkanie Kręgu Biblijnego. Osoby, które chciałyby wziąć w nim udział, proszone 

są o zainstalowanie programu webex i zgłoszenie swego udziału na adres parafii 

parafiahalcnow@wp.pl 
 

4. W piątek 15 maja o godz. 18.15 Msza św z okazji imienin ks. Sławomira, a w niedzielę  

17 maja o godz. 9.15 Msza św z okazji 30 rocznicy kapłaństwa ks. Proboszcza. 
 

5. W sobotę Święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika 
 

6. W poniedziałek 18 maja będziemy obchodzić 100 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II. 

W najbliższym tygodniu w czasie Mszy wieczornych będziemy przypominać sobie 

najważniejsze słowa Ojca Św. oraz będziemy się modlić przez Jego wstawiennictwo.  

W niedzielę 17 maja o godz. 19.00 odbędzie się w naszej Bazylice koncert upamiętniający 

św. Jana Pawła II. Dokładny program obchodów 100 rocznicy urodzin Papieża oraz tekst 

nowenny znajduje się na stronie internetowej parafii i w Dniu Pańskim. 
 

7. Przypominamy, że Spowiedź w tygodniu odbywa się pół godziny przed każdą Mszą św,  

w kaplicy Miłosierdzia, w niedzielę 15 minut przed Mszą w starej zakrystii.  
 

8. W przedniej i tylnej części kościoła ustawione są koszyki, do których można w niedzielę 

 i dni powszednie składać ofiarę na utrzymanie kościoła i parafii. Za wszystkie składane  

i przekazywane ofiary składamy serdeczne podziękowanie. 
 

9. W przyszłą niedzielę zapraszamy na Mszę niedzielną mieszkańców rejonu 1. 

Przypominamy, że w naszym kościele może przebywać jednocześnie 40 osób, na zewnątrz 

kościoła wystawiane są także ławki ze specjalnym oznaczeniem miejsc do zajmowania.  
 

10. Już dziś zapraszamy do Bazyliki we wtorek 19 maja 2020 r. na katechezę ks. prof. Jana 

Machniaka „TOTUS TUUS - maryjny rys modlitwy św. Jana Pawła. Początek o 19.00. 
 

11. Z racji trwającej epidemii Pierwsza Komunia Św. i Bierzmowanie zostały przeniesione na 

czas powakacyjny.  
 

12. Pragniemy także przekazać radosną wiadomość, że nasz parafianin Maciej Dunat 30 maja 

przyjmie święcenia kapłańskie, a dzień później odprawi w naszym kościele Mszę prymicyjną. 
 

13. W zakrystii kościoła można kupić najnowszy numer „Gościa Niedzielnego:, „Niedzieli” 

oraz czasopismo „Miłujcie się”. Bardzo prosimy także o zabranie z kościoła „Dnia Pańskiego”  

i przekazanie osobom, które nie mogą uczestniczyć we Mszy św.  
 

14. W zeszłym tygodniu odbył się pogrzeb † Ireneusza Gładkiego, polecajmy go Bożemu 

Miłosierdziu.  
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INTENCJE MSZALNE  11 - 17 V 2020 
 

 

PONIEDZIAŁEK  11 V  
  6.30 - 1) † Janina Waluś, 2) † Stanisław Dziedzic 

  7.15 - 1) † Wiktoria Wróbel, 2) † Helena Ożarowska 

18.15 - † Józef Dębogórski w 13 r. śm. 
 

 WTOREK  12 V 

  6.30 - 1) † Antonina Zemanek z mężem Franciszkiem i synem Mieczysławem 

          - 2) † Czesław Golasik 

  7.15 - † Andrzej Draus i Eugeniusz Serafin 

18.15 - † Stefan Krzyżak w 20 r. śm. z żoną Gertrudą i córką Małgorzatą 
 

ŚRODA  13 V 

  6.30 - 1) † Maria i Wiesław Zając,  2) † Janina Prorok 

  7.15 - † Józef Dudek w r. śm. z żoną Heleną 

18.15 - † Aniela Rosner w 11 r. śm. 

 CZWARTEK  14 IV   

 6.30 - † Marianna Szpak 

 7.15 - 1) † Krzysztof Świerkosz w 1 r. śm., 2) O Boże bł. w dniu urodzin 

18.15  Zbiorowa za zmarłych: 

   a) † Leopold Rosner z rodzicami,  b) † Władysław Szlagor w 11 r. śm., c) † Jacek Kózka 

   d) † Franciszek Chrobak z synem Piotrem, Władysław Bestwina z rodzicami,  

   e) † Adam i Bernardyna Mieszczak 

PIĄTEK 15 V  
  6.30 - † Zofia Żabińska z mężem Kazimierzem 

  7.15 - 1) † Zofia Kmicikiewicz, 2) † Anna Bagier 

18.15 - 1) O Boże bł. dla ks. Sławomira, 2) † Jerzy Juraszek, 3) † Stanisław Bąk w 9 r. śm. 

SOBOTA  16  V  

   6.30 - 1) † Jerzy Wróbel w r. śm., 2) † Roman Damek 

   7.15 - 1) † Salomea Żabińska, 2) † Stanisław Kumor 

 18.15 - Msza zbiorowa: 

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

  a) Stefani w 80 r. urodzin, b) Kacperka w 11 r. ur. i dla rodziców,   c) o zdrowie dla Janusza 

  d) o zdrowie dla Pawła          

   NIEDZIELA  17 V 

   6.15 - 1) † Stanisława Wrona z mężem Leszkiem 

           - 2) † Jan i Wanda Czauderna z synem Antonim 

   7.30 - O Boże bł. i opiekę MB dla Róży Św. Michała Archanioła 

   9.15 - 1) W intencji ks. Proboszcza z ok. 30 r. kapłaństwa 

           - 2) † Helena Piątek w 3 r. śm. z mężem Bronisławem 

 10.30 - O zdrowie i bł. Boże, opiekę MB dla Anety i Mateusza w 1 r. ślubu  

 12.15 - † Franciszek Wilkosz w 21 r. śm.  

 18.15 - † Eryk i Zofia Luks w r. śm. 

 
 
  

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

a) † Bogdan Fudala od 11 V do 9 VI 2020 (ks. Rafał Czyż – Nitra Słowacja) 

b) † Stanisław Dziedzic od 11 V do 9 VI 2020 (Księża Salwatorianie – Krzyż Wielkopolski) 

c) † Lech Knapik od 11 V do 9 VI 2020 (Księża Salwatorianie – Krzyż Wielkopolski) 

d) † Jerzy Pyka od 20 IV do 19 V 2020 (Księża Sercanie – Bełchatów)  



      OBCHODY 100 ROCZNICY  

   URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II  

                W HAŁCNOWIE 

 

 
 

 

11-16.05 2020  
godz. 18.15 - Msza wieczorna z kazaniem na temat najbardziej znanych słów 

                        św. Jana Pawła II. 
 

11.05  "Nie lękajcie się. Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!" 

 

12.05  "Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać, tworzyć” 

 

13.05  "Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i językiem,  

             ale czynem i prawdą" 

 

14.05  "Być człowiekiem sumienia to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych  

             upadków i ciągle na nowo się nawracać" 

 

15.05   „Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi.  

             Tej ziemi!" 

 

16.05   „Bądźcie świadkami miłosierdzia!” 

 

17.05.2020  
 godz. 19.00 - Koncert dla uczczenia 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła II 

 

18.05.2020  
godz. 17.00 - wypuszczenie 100 balonów z cytatami nauczania św. Jana Pawła II 

                    - zapalenie 100 zniczy na murach okalających bazylikę hałcnowską 

 

godz. 17.30 - Nabożeństwo Majowe z aktem oddania narodu polskiego pod opiekę  

                      Maryi  (akt wypowiedziany przez Jana Pawła II w 1979 roku na Jasnej Górze) 

 

godz. 18.15 - MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA ZA DAR ŻYCIA  ŚW. JANA PAWŁA II  

                       pod przewodnictwem ks bp. Piotr Gregera 

 

19.05.2020  
godz. 19.00 - KATECHEZA W BAZYLICE  

  ks. prof. Jan Machniak:   „Totus Tuus” rys maryjny modlitwy św.  Jana Pawła II 

 

 

 



Modlitwy o wyproszenie łask za wstawiennictwem św. Jana Pawła II  

Janie Pawle II nasz święty orędowniku, 

Wspomożycielu w trudnych sprawach 

Ty, który swoim życiem świadczyłeś 

wielką miłość do Boga i ludzi 

Prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi 

w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym. 

Przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za bliźnich, 

co dzień zbliżałeś się do świętości. 

Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie… 

Wierząc, że przez Twoją wiarę, 

modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga 

Z ufnością w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy. 

Pragnę przez Jezusa i Maryję 

Za Twoim przykładem zbliżać się do Boga. Amen 

 

Święty Janie Pawle II, 

który odznaczałeś się 

wielką miłością Boga i ludzi, 

ufny w moc Twojego wstawiennictwa  

proszę Cię: 

Bądź przed tronem bogatego w miłość 

i miłosierdzie Ojca Niebieskiego 

moim orędownikiem w sprawie, 

którą Ci przedkładam. 

Uproś mi także dar umocnienia 

mej wiary, nadziei i miłości, 

abym za Twoim przykładem 

codziennie wzrastał w świętości 

i nie schodził z dróg, jakie ukazał nam  

nasz Pan, Zbawca i Nauczyciel, 

Jezus Chrystus, 

prawdziwy Bóg i Człowiek. 

Amen.  

 

Boże bogaty w miłosierdzie, dziękujemy Ci za niezwykłe życie św. Jana Pawła II.  

Za wstawiennictwem tego potężnego orędownika, którego zjednoczenie z Tobą 

widzieliśmy już tu na ziemi, powierzam Ci moją sprawę… (podaj swoją intencję). 

Wysłuchaj mojej prośby i nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Który żyjesz  

i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. 


