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

 XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 18 X 2020 R. 
 
 

1.  W związku z ogłoszeniem nowych rozporządzeń bezpieczeństwa sanitarnego w Polsce,  

ks Bp Roman Pindel, określił zasady posługi duszpasterskiej w najbliższym okresie. Całość 

zasad znajduje się na internetowej stronie parafii i diecezji.  

   W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną Biskup Bielsko-Żywiecki udziela aż do 

odwołania dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy św. dla wszystkich 

wiernych Diecezji i przebywających na terenie Diecezji Bielsko-Żywieckiej.  

   Zachęca do uczestnictwa we Mszy św. poprzez środki masowego przekazu oraz wspólną 

modlitwę w rodzinach. 

   Zachęca, w miarę możliwości, do uczestniczenia we Mszy św. w tygodniu, zachowując 

wszystkie zalecenia sanitarne (zakrywanie ust i nosa, dezynfekcja rąk, zachowywanie odstępu). 
 

2. Informujemy, że zgodnie z ogłoszonymi  krajowymi zasadami bezpieczeństwa obecnie  

w naszym kościele może przebywać jednocześnie 145 osób. Jest zakaz gromadzenia się 

wokół kościoła. Wszystkie Msze św. odprawiane są normalnie. Spowiedź w dni powszednie 

pół godziny, a w niedzielę 15 minut przed Mszą św. Kancelaria otwarta jest normalnie. 
 

3. Nabożeństwa różańcowe w naszym kościele odprawiane są codziennie o godz. 17.30.  

W czasie nabożeństw modlimy się za wszystkich chorych i zarażonych, służbę zdrowia, 

wszystkie rodziny z naszej parafii i gości naszego sanktuarium, w tym tygodniu także  

w intencjach misyjnych Kościoła. 
 

4. Zgodnie z zapowiedzią dzisiaj po Mszach Św. o godz. 9:15, 10:30 i 12:15 przed kościołem 

na stoisku młodzieżowym można nabyć znicze na groby naszych najbliższych. Dochód ze 

sprzedaży młodzież przeznaczy na wyjazdy rekolekcyjne. Bardzo prosimy, aby przy stoisku 

stosować wszelkie zasady bezpieczeństwa. Dziękujemy za wsparcie okazane naszej młodzieży. 
 

5. Informujemy, że najbliższa katecheza w Bazylice została przeniesiona na późniejszy termin. 
 

6. W środę 21 października, po Mszy św. o godz. 18:15 odbędzie się spotkanie rodziców dzieci 

przygotowujących się do I-Komunii Św. W przypadku choroby lub kwarantanny, bardzo 

prosimy o uczestnictwo w tym spotkaniu ONLINE, za pośrednictwem kamery internetowej. 
  
 

7. Informujemy wszystkich kandydatów do Bierzmowania, że w związku z obecną sytuacją 

epidemiologiczną przygotowanie do bierzmowania  rozpocznie się  w niedzielę 25 

października od spotkania online. Na stronie parafialnej i facebooku można znaleźć link do 

specjalnej strony dla kandydatów do bierzmowania. Tam znajdują się wszystkie niezbędne dla 

nich informacje. 
 

8. W sobotę po Mszy wieczornej odbędzie się przygotowanie do Chrztu.  
 

9. Przypominamy, żę Wypominki roczne i jednorazowe można zamawiać w zakrystii lub w 

kancelarii parafialnej.   
 

10. W związku z potrzebą osocza od osób, które wyzdrowiały po przechorowaniu COVID-19 

na stronie internetowej i w Dniu Pańskim podajemy potrzebne informacje. 

11. Przed kościołem, w księgarence i zakrystii można nabyć nowy numer  naszego 

miesięcznika parafialnego. Polecamy w nim szczególnie rozmowę o nowym obrazie Pani 

Hałcnowskiej, artykuł o sensie zawierzenia życia Maryi i służbie maltańskiej, zdjęcia  

z I Komunii.  
 



12. Serdecznie dziękujemy za wszystkie słowa wsparcia i zapewnienie o modlitwie, które 

otrzymaliśmy w ostatnim czasie. Z wyjątkiem księdza proboszcza, księża zakończyli już czas 

kwarantanny. Ks. Jan nadal przebywa w szpitalu i jego stan jest ciężki. Gorąco prosimy  

o modlitwę w jego intencji i wszystkich chorych z naszej parafii. Zapewniamy także 

wszystkich o naszej modlitwie. 

 

INTENCJE MSZALNE  19 - 25 X 2020 
 

PONIEDZIAŁEK  19 X 
 6.30 - † Jan i Maria w r. śm. 

 7.15 - † Hermina Jędrzejko 

18.15 - † Gerard Szuta, Bronisława  i Tadeusz Kłaptocz  

WTOREK  20 X  
  6.30 - † Czesław Alojzy Nycz 

  7.15 - † Aneta z mężem Antonim Puzoń w r. śm. 

18.15 - † Bronisław Bartelmus 

ŚRODA  21 X  
  6.30 - 1) † Mieczysław Kania, 2) Elżbieta Marszałek w 61 r. śm. 

  7.15 - † Maria Całus w 21 r. śm. z mężem Janem  

 18.15 - † Jan Gębała w r. śm z żoną Anną 

 CZWARTEK 22X  
  6.30 - † Jerzy Michalak w 1 r. śm.  

  7.15 - † Czesław Wróbel w 4 r. śm. 

18.15 - Msza zbiorowa za zmarłych: 

a) † Edward Dyczek z rodzicami i bratem, Maria i Władysław Kapustka, Monika i Franciszek 

Martyniak, b) † Julian Rokowski, c) † Zofia Olek 

PIĄTEK  23 X  
  6.30 - † Zdzisław Stawowczyk 

  7.15 - † Wincenty Zemanek z synem  Andrzejem 

18.15 - 1) † Krystyna Pysz , 2) O Boże bł. i zdrowie dla Katarzyny Jasionek w 18 rocz. ur. 

 SOBOTA  24 X  

  6.30 - † Leszek Mynarski 

  7.15 - 1) † Maria Żaczek, 2) † Leopold Olma 

18.15 - Msza zbiorowa Dziękczynna za łaski z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże 

oraz opiekę MB dla: a) O powrót do zdrowia dla Czesławy i Mariusza, b) Kamila w 25 r. 

urodzin, c) Julii w 7 r. urodzin, d) O szczęśliwe rozwiązanie i zdrowie  dla rodziny Wolczyk, 

e) o zdrowie dla ks. Jana 

NIEDZIELA 25 X  
  6.15 - † Adam Kużdżał z żoną w r. śm. 

  7.30 -  O zdrowie, Boże bł. i opiekę MB dla Heleny i Stanisława w 40 r. ślubu  

  9.15 - † Tadeusz i Piotr Kądziołka 

10.30 - 1) ROCZEK,  2) † Julian Rokowski 

12.15 - CHRZTY 

18.15 - O zdrowie i bł. Boże dla Emilii w 18 r. urodzin 
   

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

a) † Maria Konior od 18 X do 16 XI 2020 (Salwatorianie – Krzyż Wielk.) 

b) † Zdzisław Stawowczyk od 18 IX do 16 XI 2020 (Salwatorianie – Krzyż Wielk.) 

c) † Janusz Gruszeczka od 1 X do 30 X 2020 (Salwatorianie – Węgry) 



OSOCZE, KTÓRE MOŻE URATOWAĆ INNYM ŻYCIE 
 

 Potrzebne jest osocze od osób, które wyzdrowiały po 

przechorowaniu COVID-19 

W celu oddania osocza należy telefonicznie zgłosić się do 

rejestracji, gdzie będą zebrane niezbędne informacje oraz 

ustalony termin oddania osocza. 

 

Centrum RCKiK w Raciborzu ul. Sienkiewicza 3A tel. (32) 415 20 88 

Terenowy Oddział w Rybniku ul. Rudzka 15 tel. (32) 422 41 33 

Terenowy Oddział w Jastrzębiu-Zdroju ul. Krasickiego 21 tel. (32) 440 25 50. 

 

 

Zasady bezpieczeństwa epidemicznego obowiązujące  

od 17 października 2020 roku w diecezji bielsko-żywieckiej 

 Sytuacja, w której się znajdujemy jest dla nas wszystkich wezwaniem do odpowiedzialności 

i miłości bliźniego. Zasady sanitarne oraz wprowadzane obostrzenia mają nam pomóc 

zatroszczyć się o zdrowie i życie nasze i naszych bliskich. Dlatego bardzo prosimy 

wszystkich Wiernych naszej diecezji o przyjęcie ze zrozumieniem i przestrzeganie 

poniższych zaleceń. 

Od soboty 17 października 2020 r. obowiązują nowe zasady epidemiczne: 

W strefie żółtej (miasto Bielsko-Biała i powiat bielski): 

W kościołach może przebywać 1 osoba na 4m2 powierzchni. Nie wolno się gromadzić wokół 

kościoła. (w kościele w Halcnowie może przebywać równocześnie 145 osób) 

W strefie czerwonej (powiaty: cieszyński, oświęcimski, wadowicki i żywiecki): 

W kościołach może przebywać 1 osoba na 7m2 powierzchni. Nie wolno się gromadzić wokół 

kościoła. Obowiązuje zakaz organizowania wesel i innych spotkań (chrzciny, I Komunia św., 

stypy). W związku z powyższym bardzo prosimy wszystkich Wiernych o zapoznanie się  

i przestrzeganie poniższych zasad (zgodnie ze strefą, w której znajduje się parafia): 

1. Biskup Bielsko-Żywiecki udziela aż do odwołania dyspensy od uczestnictwa w niedzielnej 

i świątecznej Mszy św. dla wszystkich wiernych Diecezji i przebywających na terenie Diecezji 

Bielsko-Żywieckiej. Zachęcamy do uczestnictwa we Mszy św. poprzez środki masowego 

przekazu oraz wspólną modlitwę w rodzinach. W sposób szczególny o skorzystanie z dyspensy 

prosimy osoby starsze, przewlekle chore i te, dla których infekcja stanowi wysokie ryzyko; 

2. Zachęcamy, w miarę możliwości, do uczestniczenia we Mszy św. w tygodniu, zachowując 

wszystkie zalecenia sanitarne; 

3. Do odwołania zostaje zawieszone udzielanie sakramentu bierzmowania; 

4. Do odwołania zostają odwołane wszystkie wizytacje kanoniczne; 



5. W kościołach i kaplicach nie korzystamy z posługi chóru i scholi; 

6. Liczba osób mogących przebywać w kościele podczas Mszy św. i nabożeństw będzie podana 

na drzwiach kościołów i na stronach internetowych parafii; 

7. Wszyscy obecni w kościele (kaplicy) – oprócz sprawującego liturgię – mają obowiązek 

pełnego zasłaniania nosa i ust (maseczka); 

8. Maseczki obowiązkowo powinni nosić również posługujący w czasie liturgii (służba 

liturgiczna, kościelny); 

9. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje na cmentarzu – dotyczy wszystkich, oprócz 

sprawującego posługę; 

10. Obowiązek noszenia maseczek obowiązuje również w czasie ślubów i chrztów – dotyczy 

wszystkich oprócz sprawujących posługę; 

11. Zachęcamy wiernych do przyjmowania Komunii świętej na rękę. W czasie każdej Mszy 

świętej i nabożeństwa należy umożliwić wiernym przyjmowanie Komunii świętej zarówno na 

rękę jak i do ust (jeżeli Komunii świętej udziela jeden ksiądz najpierw udziela na rękę, później 

do ust, jeżeli Komunii świętej udziela więcej szafarzy należy określić miejsca i sposób 

udzielania); 

12. Pogrzeby organizujemy zachowując przepisy dotyczące ilości wiernych w kościele. Nie ma 

przeciwskazań do wnoszenia trumny z ciałem osoby zmarłej (w tym na Covid19) do kościoła; 

13. Sakrament małżeństwa: prosimy narzeczonych, którzy w najbliższym czasie mają zawierać 

związek małżeński o skontaktowanie się z parafią, aby ustalić dalsze postępowanie 

(przeniesienie ślubu, bądź jego sprawowanie ze świadomością zakazu organizowania wesela); 

14. Uroczystość Wszystkich Świętych: Bardzo prosimy, aby cmentarze nawiedzać w dni 

poprzedzające i po uroczystości, o zrezygnowanie z wyjazdów na cmentarze w innych 

miejscowościach i o nie organizowanie spotkań rodzinnych. W Uroczystość Wszystkich 

Świętych i w Dzień Zaduszny nie organizujemy procesji na cmentarze i Mszy św. polowych 

na cmentarzach. Nabożeństwo za zmarłych można zorganizować w kościele zachowując 

obowiązujące przepisy dotyczące ilości wiernych w kościele. 

Na ten trudny czas przyjmijmy również słowa Przewodniczącego KEP, Arcybiskupa 

Stanisława Gądeckiego: 
 

„Aktualna sytuacja epidemiczna i nałożone restrykcje są trudne dla nas wszystkich, ale musimy 

pamiętać, że ich celem jest troska o życie i zdrowie nasze i naszych Rodaków. W tych trudnych 

okolicznościach niech nam towarzyszy ufna modlitwa, zwłaszcza w intencji chorych oraz tych, 

którzy stracili swoich najbliższych. Pamiętajmy także o tych osobach, które poświęcają swoje 

życie i zdrowie w służbie społecznej – za pracowników służby zdrowia, służb mundurowych, 

w tym wojska, policji i straży pożarnej. 
 

Ludzi młodych, zaangażowanych w duszpasterstwa parafialne i akademickie, prosimy  

o bezpieczną pomoc osobom starszym i potrzebującym. Nie zapominajmy o tym, że zwykła 

rozmowa telefoniczna może dać pociechę i nadzieję. Niech udział w Eucharystii, spowiedź, 

adoracja, modlitwa Słowem Bożym, również w ciągu tygodnia – z zachowaniem wszelkich 

wymogów bezpieczeństwa sanitarnego – staną się dla nas źródłem odwagi i duchowej siły.” 


