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

    III NIEDZIELA WIELKANOCNA 26 IV 2020 R. 
 

 

 

1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy XII Tydzień Biblijny. Ma on pomóc nam na nowo 

uświadomić sobie niezastąpioną rolę Pisma Świętego w rozwoju naszej wiary i zachęcić do 

osobistego czytania Biblii. Dziś w ramach Narodowego Dnia Czytania Pisma Świętego o godz. 

15.30 rozpocznie się z Bazyliki transmisja czytania Ewangelii św. Mateusza. W tym 

wydarzeniu swój udział zgłosił między innymi ks Biskup Ordynariusz, ks. Biskup pomocniczy, 

Prezydent Bielska, oraz parlamentarzysta z naszego miasta. Serdecznie zapraszamy wszystkich 

na tę wyjątkową transmisję internetową. 
  

2. W ramach tygodnia biblijnego codziennie w czasie Mszy wieczornej, poszczególni księża  

z naszej parafii poprowadzą rozważania oparte na zdaniu z Pisma Świętego, które umieścili na 

obrazku prymicyjnym. Na stronie internetowej i facebookowej będziemy mogli wysłuchać 

nagrań naszej parafianki, która opowie jak pobyt w Ziemi Świętej pomaga człowiekowi  

w lekturze i  rozumieniu Pisma Świętego. W środę o godz. 20.00 zapraszamy na 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 W piątek po Mszy wieczornej zapraszamy na nabożeństwo Drogi 

Światła. 
 

3. W związku z ograniczoną możliwością uczestnictwa we Mszy św., na stronie internetowej  

i facebookowej naszej parafii, umieściliśmy zasady dotyczące niedzielnego uczestnictwa w 

Eucharystii w Bazylice. Bardzo prosimy o zapoznanie się z nimi i przekazanie ich osobom, 

które nie korzystają z Internetu.  
 

4. Ponieważ w naszym kościele w chwili obecnej może być obecnych jednocześnie  40 osób, 

zaproponowaliśmy, aby w jedną niedzielę uczestniczyli przedstawiciele 1 ćwiartki naszej 

parafii oraz osoby, które są związane z intencją Mszy św. W każdą kolejną niedzielę i święto 

zapraszani będą przedstawiciele kolejnej części. I tak na sobotę w uroczystość NMP Królowej 

Polski zapraszamy mieszkańców 2 części czyli parafian mieszkających w pasie terenu od 

prawej strony ul. Wyzwolenia w kierunku B-B do lewej strony ul. Hałcnowskiej,  

a w niedzielę 3 maja 3 części. 

Jest to propozycja na chwilę obecną. Będzie on weryfikowana w zależności od sytuacji. 
 

5. W kościele można zajmować tylko miejsca oznaczone białą kartką, które gwarantują 

zachowanie bezpiecznej odległości od innej osoby. Uczestnictwo we Mszy jest możliwe tylko 

w maseczce zasłaniającej usta i nos, które ściągamy tylko na moment przyjęcia Komunii św. 
 

6. Bardzo tez prosimy o przyjmowanie Komunii Św na rękę. Przyjmowanie ze czcią Komunii 

Świętej na rękę, w żaden sposób nie ubliża Panu Jezusowi, a sprawia, że w tych trudnych 

czasach, zachowując wszystkie zasady bezpieczeństwa, możemy zjednoczyć się z Nim 

sakramentalnie.  Na stronie parafialnej znajduję się instrukcja i filmik jak poprawnie 

przyjmować Komunię św. na rękę.  
 

7. Spowiedź odbywa się pół godziny przed każdą Mszą św, w tygodniu w kaplicy Miłosierdzia, 

a w niedzielę w starej zakrystii.  
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8. W obecnej sytuacji  w trakcie Mszy nie jest zbierana składka. W przedniej i tylnej części  

kościoła ustawione są koszyki do których można składać ofiarę na utrzymanie kościoła  

i parafii. Za wszystkie składane i przelewany ofiary składamy serdeczne podziękowanie. 
 

9. W piątek rozpoczynamy Nabożeństwa Majowe w naszym kościele. Obywać się one będą 

o godz. 17.45. W związku z zakazem publicznych zgromadzeń nie są możliwe w tym roku 

majówki przy krzyżach i kapliczkach. Zachęcamy do śpiewania litanii i pieśni maryjnych  

w naszych rodzinach oraz do udziału w nabożeństwie dzięki transmisji internetowej. Jest także 

możliwy udział w majówce w kościele, z zachowaniem znanych zasad bezpieczeństwa. 
 

10. Informujemy, że w tym roku Uroczystość Królowej Polski została przeniesiona na 

sobotę 2 maja. W tym dniu Msze św. w naszej bazylice będą odprawiane jak w niedzielę. 
 

11. Jak informowaliśmy przed świętami, byliśmy zmuszeni w minionym tygodniu usunąć stare 

lipy przy kościele, które stanowiły wielkie zagrożenie dla ludzi i kościoła. Zdjęcia, które 

zostały umieszczone na stronie facebookowej i internetowej parafii, pokazują wyraźnie, że była 

to ostania chwila, którą trzeba było wykorzystać, aby nie doszło do tragedii. Na miejsce starych 

lip zostały posadzone nowe. Planowane jest także poszerzenie dojścia do kościoła od strony 

parkingu. Zostanie w ten sposób spełniony wymóg przepisów przeciwpożarowych oraz ułatwi 

dojście do kościoła większej ilości ludzi. 
 

12. W minionym tygodniu odbył się pogrzeb śp. Stanisławy Mordak, polecajmy ją Bożemu 

Miłosierdziu. 
 

13. W zakrystii kościoła można kupić Gościa Niedzielnego, Małego Gościa i Niedzielę. 

 
 

ZASADY UCZESTNICTWA WE MSZY ŚW. NIEDZIELNEJ  

W BAZYLICE HAŁCNOWSKIEJ 
Od 20 kwietnia w Bazylice w Hałcnowie może uczestniczyć jednorazowo 40 osób. We 

wszystkich Mszach niedzielnych od soboty wieczora do niedzieli wieczora może więc 

uczestniczyć niespełna 280 osób. Normalnie przed epidemią uczestniczyło ponad 3000 osób. 

W związku z bardzo ograniczoną możliwością uczestnictwa we Mszy św. w naszym kościele 

proponujemy następujące zasady.  

1. Bardzo prosimy, aby osoby starsze, schorowane, dzieci, wszystkie lękające się o swoje 

zdrowie oraz osoby podwyższonego ryzyka, pozostały w domach i włączyły się w modlitwę 

dzięki transmisji internetowej. Obowiązuje wciąż dyspensa ks. Biskupa od uczestnictwa w 

niedzielnej i świątecznej Mszy św. 
 

2. Chcąc umożliwić chętnym uczestnictwo we Mszy niedzielnej  i zachować zasady 

bezpieczeństwa proponujemy, aby naszą parafię podzielić na 4 części. W jedną niedzielę 

mogliby uczestniczyć parafianie tylko 1 części oraz osoby związane z intencją Mszy św. 

Proponowany podział na 4 części: 

 Jako punkt odniesienia przyjmujemy rondo im. M. Wójcik. 
 

(część 1) W pierwszą niedzielę zapraszamy parafian mieszkających w pasie terenu od 

prawej strony ul. Wyzwolenia w kierunku Pisarzowic do lewej strony ul. Wyzwolenia w 

kierunku B-B.  

(część 2) Na drugą niedzielę zapraszamy parafian mieszkających w pasie terenu od prawej 

strony ul. Wyzwolenia w kierunku B-B do lewej strony ul. Hałcnowskiej.  

(część 3) W trzecią niedzielę  zapraszamy parafian mieszkających w pasie terenu od prawej 

strony ul. Hałcnowskiej a lewej strony ul. Janowickiej.  

(część 4) W kolejną niedzielę  zapraszamy parafian mieszkających w pasie terenu od prawej 

strony ul. Janowickiej do lewej strony ul. Wyzwolenia w kierunku Pisarzowic. 



3. W najbliższą niedzielę (26.04), proponujemy uczestnictwo parafianom (części 1)  

tj. prawej strony ul. Wyzwolenia w kierunku Pisarzowic do lewej strony ul. Wyzwolenia 

w kierunku B-B.  ) + osobom, które zamówiły intencje Mszy św. 
 

4. Starajmy się przyjść na godzinę, na którą dotychczas chodziliśmy (aby nie wszyscy przyszli 

na jedną godzinę) 
 

5. W razie potrzeby w przyszłą niedzielę zostanie zwiększona ilość Mszy św.  
 

6. Osoby, które chciałyby uczestniczyć we Mszy św. z innych części, a którym ciężko jest 

czekać na swoją część, zapraszamy w dni powszednie na jedną z Mszy św. 6.30, 7.15, 18. 15 
 

7. W kościele można zajmować tylko miejsca oznaczone białą kartką, gwarantują one 

zachowanie przynajmniej dwumetrowej odległości od innej osoby. 
 

8. Uczestnictwo we Mszy jest możliwe tylko w maseczce zasłaniającej usta i nos. 
 

9. Możliwość spowiedzi w niedzielę będzie tylko w starej zakrystii (wejście z tyłu kościoła) 
  

Jest to propozycja na chwilę obecną. Będzie on weryfikowana w zależności od sytuacji.  
 
 

INTENCJE MSZALNE  27 IV – 3 V 2020 
 

 

PONIEDZIAŁEK  27 IV  

  6.30 - 1) † Danuta Holerek, 2) † Aniela Ciućka 

  7.15 - 1) O nawrócenie dla pewnej osoby, 2) † Anna Haręża 

18.15 - 1) † Aniela i Augustyn Stryczek, 2) † Stanisław Dziedzic 

 WTOREK  28 IV 

  6.30 - O dar Ducha Świętego dla Anny w rocz. urodzin 

  7.15 - † Ignacy Satława 

18.15 - † Edward Cisowski w 5 r. śm. 

ŚRODA  29 IV 

  6.30 - O Boże bł. i opiekę MB dla Beaty i Wojciecha Torów w 25 r. ślubu 

  7.15 - † Leopold Kuder 

18.15 - 1) Za parafian i dobroczyńców, 2) † Teresa i Ignacy Dudek z dziećmi,  

            3) O dary Ducha Świętego i pomyślne zdanie matury dla Martyny,  

            4) O dary Ducha Świętego i pomyślne zdanie matury dla Aleksandry Bahenko 

 CZWARTEK  30 IV   

 6.30 - 1) O powrót do zdrowia, Boże bł. i opiekę MB dla Małgorzaty, 2) † Helena Drożdz 

 7.15 - † Genowefa Kasperek (od Marysi i Joli) 

18.15 - Zbiorowa za zmarłych: 

   a) † Karolina Kliś, Piotr Drożdz w 1 r. śm., Stanisław Szkabrat w 19 r. śm.  

   b) † Piotr Caputa w r. śm. 

PIĄTEK 1 V  

  6.30 - 1) † Maria Tomala w 7 r. śm., 2) † Władysława Mordak 

  7.15 - † Jerzy Chluzow 

18.15 - 1) † Walerian Omylak z żoną Karoliną i wnukiem Czesławem, 2) † Jerzy Pyka 

SOBOTA  2 V NMP Królowej Polski 

   6.15 - O dary Ducha Świętego i pomyślne  zdanie matury dla Kasi 

   7.30 - † Zofia Abramczyk w 10 r. śm. 

   9.15 - † Jan Miklusiak w 3 r. śm. 

 10.30 -  Dantis 

 12.15 - O deszcz i dobre urodzaje 



 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, c) o dary Ducha Świętego dla Julii i Dominika  

   NIEDZIELA  3 V 

   6.15 - † Stanisława i Waldemar Adamaszek, Stanisław Konior z rodzicami 

   7.30 - O Boże bł. i opiekę MB dla członkiń Róży Bł. Honorata Koźmińskiego 

   9.15 - 1) Za Ojczyznę, 2) † Józef Jędrzejko w 4 . śm. 

 10.30 - † Apolonia Moskała w 13 r. śm.  

 12.15 - † Helena Malina 

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

 
  

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) 

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

 

 

JAK WŁAŚCIWIE PRZYJĄĆ KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ NA RĘKĘ? 

 
 

W czasach panującej epidemii, Kościół zachęca do przyjmowania Komunii Świętej  

w sposób duchowy. Gdy jednak możliwe jest przyjęcie Komunii Świętej w kościele, 

zachęca, aby uczynić to na rękę.  

 

     Jak to zrobić właściwie? 

1. Do Komunii Świętej przystępujemy procesyjnie, zachowując dwumetrowe odstępy. 
 

2. Przed przyjęciem Komunii Świętej (gdy osoba przed nami już ją przyjmuje)  

       przyklękamy na jedno kolano lub robimy głęboki skłon głową. 
 

3. Na chwilę ściągamy lub odchylamy maseczkę, odsłaniając usta. 
 

4. Przygotowujemy rękę na przyjęcie Komunii: 

- wyciągamy przed siebie prawą rękę, dłonią do góry, 

- na prawej ręce kładziemy lewą, także dłonią do góry. 
 

5. Kapłan na naszej dłoni składa Komunię Świętą. 
 

6. Komunię przyjmujemy przed kapłanem, prawą ręką podając ją do naszych ust. 

    Nie przyjmujemy Komunii z dłoni ustami! 

7. Wracamy do ławki, aby podziękować Panu Bogu, za niepojęty dar Komunii Św. 
 

Właściwie przyjmowana Komunia Święta na rękę, łączy szacunek wobec Pana Jezusa 

obecnego w Najświętszym Sakramencie z miłością bliźniego. Dziś, w sposób szczególny, 

miłość bliźniego wyraża się najpierw w uczynieniu wszystkiego, co możliwe, aby nie narażać 

innych na zarażenie. 
 

Pamiętajmy, każdy z nas jest narażony na zarażenie koronawirusem i każdy z nas może być 

zagrożeniem dla innych.  

Przyjmowanie ze czcią Komunii Świętej na rękę, w żaden sposób nie ubliża Panu 

Jezusowi, a sprawia, że w tych trudnych czasach, zachowując wszystkie zasady 

bezpieczeństwa, możemy zjednoczyć się z Nim sakramentalnie.   


