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

   IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 22 III 2020 R. 
 

1. Przypominamy, że w czasie epidemii Msze św. w naszym kościele, sprawowane są  

o dotychczasowych godzinach, ale bez udziału wiernych. Decyzją ks. Biskupa w Eucharystii 

mogą uczestniczyć tylko osoby, który zamówiły wcześniej intencje. Wszystkie Msze św. 

i nabożeństwa transmitowane są drogą internetową na kanale YouTube: Bazylika Hałcnów. 

Kościół oprócz wieczornych nabożeństw jest otwarty na indywidualną modlitwę. 

Przypominamy jednak o bezwzględnym zachowywaniu zasad bezpieczeństwa. 

  

2. Takie rozwiązanie chociaż dla wielu z nas trudne, jest konieczne dla powstrzymania 

epidemii, ochrony zdrowia i życia nas wszystkich. 

 

3. Serdecznie zachęcamy do modlitwy w domach i uczestniczenia przez internet  w Mszach  

i nabożeństwach. Oprócz Mszy św. codziennie z naszego kościoła transmitowane są 

następujące nabożeństwa:  

Różaniec od poniedziałku do czwartku o godz. 19.00 

Koronka do 7 boleści Matki Bożej w sobotę o godz. 19.00 

Droga Krzyżowa w piątek o godz. 19.00 

Gorzkie Żale w niedzielę o godz. 19.00 

Koronka do Bożego Miłosierdzia codziennie o 15.00 

 

4. Gorąco zachęcamy do skorzystania w tych dniach z Sakramentu Pokuty. Później może być 

to bardzo trudne. Spowiedź odbywa się codziennie od 6.00  do 7.30  i od 17.00 do 18.30  

w kaplicy Bożego Miłosierdzia. Do kaplicy wchodzimy przez kościół, pojedynczo, zachowując 

bezpieczną odległość. Po spowiedzi istnieje możliwość przyjęcia Komunii św. W razie 

potrzeby będzie możliwa indywidualna spowiedź także w innych miejscach, a godziny 

spowiedzi zostaną wydłużone.  

 

5. W razie jakichkolwiek pytań i potrzeby, prosimy dzwonić na telefon stacjonarny parafii lub 

komórkę księdza dyżurnego. Tą drogą można zamówić Msze św. i załatwić wiele spraw 

kancelaryjnych. Telefon stacjonarny 33 8107250, komórka dyżurnego: 515 599 350  
 

6. Gorąco zachęcamy do zaglądania na stronę internetową i facebookową parafii. Na stronie 

internetowej znajduje się specjalna zakładka WARTO ZOBACZYĆ z wieloma pomocnymi 

informacjami i modlitwami. Ze strony internetowej można pobrać e-wydanie Dnia Pańskiego, 

które można wydrukować i przekazać osobą starszym. Znajduje się w nim piękna modlitwa 

Komunii Duchowej. 

 

7. Od dziś na stronie naszej diecezji można wysłuchać rekolekcji wielkopostnych. Zakładka  

z rekolekcjami będzie także na naszej stronie parafialnej. Gorąco zachęcamy wszystkich 

dorosłych, młodzież i dzieci do zatroskania się o chwilę wyciszenia, słuchania Bożego Słowa, 

refleksji i modlitwy. 

 

8. Gorąco zachęcamy w tym czasie do lektury prasy katolickiej w formie e-wydania. Więcej 

informacji w zakładce WARTO ZOBACZYĆ. 



 

9. Dziękujemy serdecznie za wszelkie wyrazy duchowej więzi: dobre słowa, modlitwę, 

podejmowany post, przelewane na konto ofiary. Dziękuję wszystkim za wszelką pomoc  

i życzliwość. W każdą środę wieczorem sprawujemy Mszę św w intencji wszystkich parafian 

i dobroczyńców. 

 

 Drodzy Parafianie jeszcze raz chcemy Was zapewnić, że jesteśmy z Wami, 

modlimy się za Was i jesteśmy do Waszej dyspozycji! Prosimy śmiało dzwonić 

czy pisać do nas drogą mailową. Gdyby ktoś chciał otrzymywać na skrzynkę 

mailową wiadomości, przemyślenia, modlitwy pomagające dobrze przeżyć ten 

czas, prosimy o przesłanie informacji na adres parafii : 

                                         parafiahalcnow@.wp.pl 
 

Pragniemy wszystkich poinformować, że dziś w niedzielę 22 marca, chcąc oddać chwałę 

Bogu obecnemu w Najświętszym Sakramencie oraz powierzyć Bożej opiece wszystkich 

mieszkańców naszej parafii, przejedziemy ulicami Hałcnowa z Najświętszym Sakramentem. 

O godz. 15.00 spod Bazyliki wyruszą dwa samochody, w których będzie wieziony Najświętszy 

Sakrament. Wykaz i kolejność ulic znajduje się na stronie internetowej i facebookowej parafii. 

Zachęcamy, aby w tym czasie w naszych domach odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia 

w intencji całej naszej parafii. Można w tym czasie stanąć w oknach czy w drzwiach domów. 

Prosimy jednak, aby nie gromadzić się przed domami.  Niech Bóg będzie uwielbiony i nam 

błogosławi.  

 

MODLITWA KOMUNII DUCHOWEJ 

Jezu mój! Wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade 

wszystko i pragnę Cię posiadać w duszy mojej. Ponieważ teraz nie mogę Cię 

przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do serca mojego. Obejmuję 

Cię, jakbyś już do mnie przyszedł i cały z Tobą się łączę, nie dozwól, abym się 

miał oddalić od Ciebie. Amen. 

Pragnę Cię przyjąć, Panie, z tą samą czystością, pokorą i pobożnością, z jaką 

przyjęła Cię Twoja Najświętsza Matka; z duchem i żarliwością świętych. 

 
 



INTENCJE MSZALNE  23 - 29 III 2020 
 

 

PONIEDZIAŁEK  23 III  

  6.30 - 1) † Danuta Holerek, 2) † Franciszka Kąkol 

  7.15 - 1) † Stanisław Knybel, 2) † Stanisław Kumor 

18.15 - † Helena Dwornik w 20 r. śm. z mężem Eugeniuszem  

WTOREK  24 III  

  6.30 - 1) † Teresa i Józef Holerek, 2) † Stanisław Knybel 

  7.15 - O zdrowie dla Gabrieli i Józefa 

18.15 - † Krystyna Młotek w 10 r. śm. 

ŚRODA  25 III  

  6.30 - 1) † Franciszka Kąkol, 2) za zmarłych rodziców Mariannę i Józefa 

  7.15 - † Maria Zaremba 

18.15 - † Janina Anuszkiewicz 

 CZWARTEK  26 III    

  6.30 - 1) † Aniela i Augustyn Stryczek, 2) † Stanisław Knybel 

  7.15 - † Augustyn Wontorczyk w r. śm. 

18.15 - Msza zbiorowa za zmarłych: 

  a) † Jan Gara w 6 r. śm., b) † Michał Urbanowicz w r. śm. z żoną i synem,  

  c) † Ernestyna Czekańska w r. śm.,  d) † Władysław Jarosz z żoną Anną  

  e) † Jerzy Potaczek w r. śm., f) † Maria Kubowicz z rodzicami Janiną i Janem oraz bratem  

     Józefem w 10 r. śm.  g) † Stanisław Dziedzic 

PIĄTEK 27 III  

  6.30 - 1) Za zmarłe rodzeństwo Marię i Józefa, 2) † Stanisława i Marian Dziedzic 

  7.15 - 1) † Franciszka Kąkol, 2) † Stanisława Michalik 

18.15 - 1) † Eugeniusz Mikociak w 4 r. śm., 2) † Anna i Józef Gandor 

SOBOTA  28 III 

  6.30 - † Stanisław Knybel 

  7.15 - 1) † Anna i Władysław Glucz,  

          - 2) † Stefan Kubik z żoną Stanisławą,  córką Marią i wnuczką Anią 

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

oraz opiekę MB. a) dla wszystkich starszych i chorych parafian, b) o zdrowie dla Pawła 

c) o zdrowie dla Janusza 

NIEDZIELA  29 III  

  6.15 - † Alfred i Stefania 

  7.30 - † Józef i Katarzyna z rodzicami 

  9.15 -  Za Parafian 

 10.30 - O Boże bł. i opiekę MB dla Sławomira w 50 r. urodzin 

 12.15 - Za Parafian 

 18.15 - † Rudolf Owczarz w 2 r. śm. 

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

a) † Bronisław Fudala od 1 III do 30 III 2020 (Misjonarze Świętej Rodziny – Górka Klaszt.) 

b) † Bernardyna Nycz od 1 III do 30 III 2020 ( ks. Stanisław Bokiniec – Ukraina) 

c) † Robert Wachowicz od 2 III do 31 III 2020 ( ks. Abdel Barahona – Kowno - Litwa) 

d) † Gertruda Tomaszek od 4 III do 2 IV 2020 (Księża Sercanie- Bełchatów) 

e) † Janina Prorok od 7 III do 5 IV 2020 (Księża Salwatorianie – Krzyż Wielkopolski) 

f) † Marianna Szpak od 7 III do 5 IV 2020 (Księża Salwatorianie – Krzyż Wielkopolski) 

g) † Tadeusz Furtak od 8 III do 6 IV 2020 (ks. Karol Karwowski – Ukraina) 

h) † Wiktoria Wróbel od 11 III do 4 IV 2020 (ks. Rafał Czyż – Nitra – Słowacja)  


