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

   V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 29 III 2020 R. 
 

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

o dotychczasowych godzinach, ale bez udziału wiernych. W Eucharystii mogą uczestniczyć 

tylko osoby, który zamówiły wcześniej intencje, ilość obecnych nie może jednak 

przekroczyć 5 osób. Wszystkie Msze św. i nabożeństwa transmitowane są drogą internetową 

na kanale YouTube: Bazylika Hałcnów. 

 

2. Ks. Biskup Ordynariusz 26 marca przekazał Wskazania Duszpasterskie w diecezji 

Bielsko-Żywieckiej na czas epidemii. Pełny ich tekst znajduje się na stronie internetowej 

naszej diecezji i stronie parafialnej. 

3. Zgodnie z tymi wskazaniami, w obecnym okresie epidemii, w parafiach nie będzie 

spowiedzi w zwyczajnej formie. Ksiądz Biskup zachęca do skorzystania z drogi pojednania  

z Bogiem poprzez akt żalu doskonałego, z równoczesnym mocnym postanowieniem 

dopełnienia wyznania grzechów przy najbliższej możliwej okazji. Spowiedź w Bazylice 

zostaje więc zawieszona. W sytuacji niebezpieczeństwa śmierci i pytań dotyczących aktu 

żalu doskonałego prosimy dzwonić  na telefon księdza dyżurnego:  515 599 350. Na stronie 

parafialnej znajdują się wszystkie potrzebne informacje na temat wzbudzenia w sobie 

żalu doskonałego. 

4. Odwiedziny osób starszych i chorych z posługą sakramentalną są możliwe tylko  

w przypadku zagrożenia życia. W razie pilnej potrzeby proszę dzwonić na telefon księdza 

dyżurnego. 

 

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. Jeszcze raz zachęcamy do zaglądania na stronę internetową i facebookową parafii. Na stronie 

internetowej znajduje się specjalna zakładka WARTO ZOBACZYĆ z wieloma pomocnymi 

informacjami i modlitwami. Polecamy rozważania naszej parafianki: „Margolcia – życie i 

wiara w czasach epidemii” 

 

7. Serdecznie zapraszamy młodzież do wysłuchania rekolekcji, które od dziś będą umieszczane 

na stronie naszej diecezji. Link do tych rekolekcji znajduje się także na naszej stronie 

parafialnej. 

 

8. Przypominamy, że prasę katolicką możemy kupić w formie e-wydania.  

 

9. Jeszcze raz 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. 

 



10. Na stronie parafialnej w zakładce WARTO ZOBACZYĆ można dowiedzieć o akcji 

Caritas niosącej pomoc lekarzom walczącym z epidemią oraz osobom starszym. Znajdziemy 

też informacje dotyczące możliwości oddania krwi. Mimo ograniczonych możliwości, 

możemy pomóc innym, bardzo konkretnie pomóc w walce z koronawirusem. 

 

11. Zapraszamy też do wirtualnego konkursu na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Więcej 

informacji na stronie parafii i w e-wydaniu DNIA PAŃSKIEGO.  

 

12. Zachęcamy do przysyłania na adres parafii lub facebooka parafialnego zdjęcia swojej 

rodziny przeżywającej w domu ten trudny czas. Stworzona galeria lub umieszczenie zdjęć  

w kościele może być pięknym wyrazem życia i jedności naszej wspólnoty. 

 

13. Dzisiaj, w niedzielę 29 marca, o godz. 12.00 zapraszamy wszystkich parafian  

z Hałcnowa i tych wszystkich, którzy łączą się z nami dzięki transmisjom internetowym, do 

wspólnej, krótkiej modlitwy, którą zakończy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. 

Na zakończenie będzie także mała niespodzianka.  

Mimo odległości fizycznej możemy stworzyć więź modlitewną, która przekracza wszelkie 

granice, umacnia jedność i wnosi w serca pokój! 

 

14. W zeszłym tygodniu odbył się pogrzeb śp. Antoniego Adamaszka, Anny Haręża i Józefa 

Szkabrata, polecajmy ich Bożemu Miłosierdziu. 

 
Wskazania duszpasterskie w Diecezji Bielsko-Żywieckiej  

na czas epidemii 26.03.2020 
W trosce o zdrowie i życie oraz duchowe dobro wiernych ustalamy następujące zasady 

duszpasterskie obowiązujące w Diecezji Bielsko-Żywieckiej. 

W imieniu wszystkich Duszpasterzy dziękuję wszystkim Wiernym naszej diecezji za 

zrozumienie i przyjęcie koniecznych zasad i ograniczeń. Proszę o potrzebne dla nich wsparcie, 

zwłaszcza przez modlitwę, życzliwość i zrozumienie. Księżom i wszystkim wspierającym 

działalność Kościoła dziękuję za zaangażowanie w codzienną posługę w swoich wspólnotach, 

często z narażeniem własnego zdrowia, a niekiedy życia. 

Życzę wszystkim łaski płynącej z przeżywanego czasu, wzrostu duchowego, zdrowia i sił do 

wytrwania w tym trudnym czasie. 
  

Uczestnictwo we Mszy Świętej 

– Na terenie naszej diecezji wszystkim wiernym została udzielona dyspensa od udziału w 

Niedzielnej i Świątecznej Mszy Świętej – aż do odwołania. Wszyscy jesteśmy zagrożeni gdyż 

nie wiemy ile osób nie wykazujących objawów może nas zarazić. Dlatego usilnie prosimy, aby 

brać udział we Mszy Świętej za pośrednictwem mediów. Zachęcamy wszystkich do 

jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez Komunię Świętą duchową, która polega na 

wzbudzeniu w sercu pragnienia przyjęcia Jezusa. 

– We Mszy Świętej w niedziele i dni powszednie, oprócz księży i diakonów sprawujących 

liturgię, mogą uczestniczyć tylko osoby, które zamówiły intencję, jednak nie więcej niż 5 osób. 
 

– Chrzest i ślub z zachowaniem ograniczenia do 5 osób. 

– Pogrzeby sprawujemy w formie uproszczonej. Najpierw stacja na cmentarzu, potem 

Msza Święta żałobna. Wszystko z zachowaniem ograniczenia do 5 osób (nie wlicza się 

pracowników zakładu pogrzebowego). 

  

 



 

Nawiedzenie Kościoła 

– W obecnej sytuacji prosimy nie nawiedzać kościoła. Nie jesteśmy w stanie wypełnić 

zarządzeń państwowych ograniczających liczbę osób przebywających w świątyni do 5. 
  

Spowiedź Święta 

– Wielu z nas przed Wielkanocą przystępuje do spowiedzi, jednak obecny stan epidemii 

uniemożliwia nam wypełnienie tej praktyki. W parafiach nie będzie zatem spowiedzi w 

zwyczajnej formie. Zachęcamy do skorzystania z innej drogi pojednania z Bogiem poprzez akt 

żalu doskonałego z równoczesnym mocnym postanowieniem dopełnienia wyznania grzechów 

przy najbliższej możliwej okazji. Jest to żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego 

nade wszystko. Taki żal odpuszcza grzechy powszednie i śmiertelne (por. KKK 1452). W 

przypadku wątpliwości można skontaktować się telefonicznie z księdzem swojej parafii. 

– Przypominamy wszystkim wiernym, że informacje i zachęty do spowiedzi przez telefon, 

internet czy maila są fałszywe i stanowią próbę wyłudzenia danych osobowych i pieniędzy. 

Nie wolno na takie propozycje odpowiadać. 
  

Namaszczenie Chorych 

– Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną tylko w przypadku zagrożenia życia. Należy 

umówić się z księdzem telefonicznie. 
  

Wielki Tydzień 

– W niedzielę palmową nie organizujemy procesji z palmami. 

– Msza Krzyżma Świętego będzie sprawowana tylko przez Księdza Biskupa. 

– Liturgia Wielkiego Tygodnia będzie sprawowana według normalnych terminów w 

kościołach parafialnych bez udziału wiernych. 

– Nie będzie adoracji w ciemnicy i Bożym Grobie. 

– Przypominamy, aby w Wielki Piątek zachować post i wstrzemięźliwość od pokarmów 

mięsnych. 

– Nie będzie święcenia pokarmów w Wielką Sobotę. Błogosławieństwa pokarmów należy 

dokonać w czasie świątecznego śniadania w Niedzielę Wielkanocną w domu – kliknij tutaj, 

aby pobrać tekst. 

– Wiernych prosimy o uczestnictwo w liturgiach przez środki masowego przekazu. Warto 

duchowo łączyć się ze swoja parafią. Zachęcamy również do rodzinnej modlitwy, 

odprawienia Drogi Krzyżowej, adoracji krzyża oraz medytacji Słowa Bożego w naszych 

domach. 
 

I Komunia Święta 

– Pierwsza Komunia Święta będzie możliwa, gdy wrócimy do normalnego funkcjonowania. 

Termin zostanie ustalony wtedy przez Księdza Proboszcza w porozumieniu z rodzicami danej 

parafii. 

Powyższe ustalenia obowiązują od dnia 26 marca 2020 roku do odwołania. 

Wszystkim na dalsze dni Wielkiego Postu i czas Triduum Paschalnego niech Pan Bóg 

błogosławi. 
 

 

† Roman Pindel 

Biskup Bielsko-Żywiecki 
 

 

 

 

 



INTENCJE MSZALNE  30 III – 5 IV 2020 
 

 

PONIEDZIAŁEK  30 III  
  6.30 - † Stanisław Dziedzic 

  7.15 - 1) † Jan Kupiec w 11 r. śm. z rodzicami, Helen Mośko z synem  

               oraz Czesław Zdanowicz, 2) † Anna Haręża 

18.15 - † Stanisław Dziedzic w 3 r. śm. 

WTOREK  31 III  

  6.30 - O Boże bł. dla Mikołaja w r. ur. 

  7.15 - 1) † Edward Maguda w 15 r. śm., 2) † Ignacy Satława 

18.15 -  Przemysław Wandor 

ŚRODA  1 IV 

  6.30 - 1)  O Boże bł. dla rodziny Antonowiczów i za zmarłych z rodziny 

          - 2) † Robert Wachowicz 

  7.15 - † Wanda Harlecka z mężem Ludwikiem 

18.15 - 1) † Monika i Franciszek Martyniak,  2) Za Parafian i dobroczyńców 

 CZWARTEK  2 IV   

  6.30 - 1) † Józef Szkabrat, 2) † Antoni Adamaszek 

  7.15 - † Helena Wajda w 10 r. śm. 

18.15 - 1) Wynagradzająca NSPJ,  2) Msza zbiorowa za zmarłych: 

                                                   a) † Krystyna Sadkowska w 28 r. śm. , b) † Stanisław Kumor 

PIĄTEK 3 IV 

  6.30 -  † Bronisław Fudala 

  7.15 - 1) † Stanisław Kumor, 2) † Marzena Bizoń 

18.15 - 1) † Karolina i Franciszek Dyczek, 2) † Józefa Lipska 

SOBOTA  4 IV 

  6.30 - † Adam Kościelniak 

  7.15 - 1) † Krzysztof i Jarzy Glucz, 2) † Ignacy Satława 

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, d) dla Heleny Budzeń w 90 r. urodzin, e) dla Leona w 80 w r. 

urodzin, f) dla Róży św. Katarzyny i członków ich rodzin 

  NIEDZIELA PALMOWA 5  IV 

  6.15 - † Albin Kliś w r. śm. 

  7.30 - † Helena i Szymon Kęska z synami, córką i zięciem 

  9.15 -  † Jan Kurtycz 

 10.30 - † Ewa Czul w 4 r. śm. z bratem Tomaszem Matuszkiem 

 12.15 - † Stefan Wykręt w 4 r. śm.  z rodzicami 

 18.15 - Za Parafian 
 

  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)  


