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

    IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 3 V 2020 R. 
 

 

 

1. Nabożeństwa Majowe codziennie o godz. 17.45. 
 

2. We wtorek Msza wieczorna za żywych i zmarłych członków Apostolstwa Dobrej Śmierci. 
 

3. W środę  święto św. Apostołów Filipa i Jakuba. 
 

4. W czwartek wspomnienie św. Floriana, patrona strażaków, pamiętajmy o nich w naszych  

     modlitwach. 
 

5. 7 maja z racji pierwszego czwartku miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy  

      po Koronce do Bożego Miłosierdzia i po Mszy wieczornej do godz. 20.00. 
 

6. Uroczystość św. Stanisława Biskupa i Męczennika głównego Patrona Polski. W tym dniu 

Msza wieczorna w intencji ks. Stanisława Śmietanę. Z racji uroczystości w piątek nie 

obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 
 

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. Przypominamy, że 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 przyszłą niedzielę 10 maja w ambulansie przy kościele, zostanie przeprowadzona Akcja 

Krwiodawstwa. W Dniu Pańskim znajduje się szczegółowa informacja na temat oddawania 

krwi w czasach pandemii koronawirusa. 
 

 
 

10. W zakrystii kościoła można kupić Gościa Niedzielnego, w nim między innymi ciekawy 

artykuł o właściwej i niewłaściwej pobożności maryjnej. 

 

11. W zeszłym tygodniu odbył się pogrzeb † Lecha Knapika polecajmy go Bożemu 

Miłosierdziu. 

 
 

ODDAWANIE KRWI W CZASIE PANDEMII KORONAWIRUSA 

Koronawirus zmienia nasze nawyki, jednak nie oznacza to, 

że powinien wpływać na zdrowie osób, które potrzebują krwi. 

Apelujemy o oddawanie  krwi nawet w tak trudnym okresie, jakim 

jest pandemia koronawirusa. 



Krew potrzebna jest każdego dnia i nie zmieni tego żadna epidemia. W minionym 

okresie większość planowanych zabiegów została odwołana, jednak wielu pacjentów 

po wypadkach, przeszczepach oraz w trakcie leczenia chorób nowotworowych 

potrzebuje krwi. Pomimo wieloletnich badań i prac naukowo- badawczych, nie udało 

się dotychczas wytworzyć tak cennego leku jakim jest krew.  

Obecnie częściowo wykonuje się już planowane zabiegi operacyjne i wzrasta 

zapotrzebowanie ze strony szpitali na krew i jej składniki. DLATEGO TEŻ 

ZAPRASZAMY DAWCÓW DO ZGŁASZANIA SIĘ DO NASZYCH PLACÓWEK, tak 

aby odbudowywać sukcesywnie nasze stany zapasów. 

Jak teraz wygląda oddawanie krwi : 

 przed wyjściem z domu prosimy o zmierzenie  temperatury. Osoby z temperaturą 

powyżej 37,3 °C nie będą mogły oddać krwi i jednocześnie powinny skonsultować się 

z lekarzem rodzinnym. 

We wszystkich miejscach poboru krwi znajduje się stanowisko do wstępnej 

kwalifikacji, gdzie Krwiodawca wypełnia wstępną ankietę, dezynfekuje ręce i każdemu 

Dawcy mierzona jest temperatura (bezdotykowym termometrem). Po wstępnej 

kwalifikacji Krwiodawca zostaje zarejestrowany i podlega drugiej kwalifikacji (na 

dotychczasowych zasadach).  

Krew może oddać osoba, która m.in. w ciągu ostatnich 14 dni nie przebywała poza 

granicami RP, temp. ciała nie przekracza 37,3 °C, nie ma objawów infekcji, nie jest 

objęta kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym i w ciągu ostatnich 14 dni nie miała 

kontaktu z osobą z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. Ze względu na 

obecną sytuację epidemiologiczną prosimy o zgłaszanie się do oddania krwi bez osób 

towarzyszących. Dawcy oczekujący do oddania krwi zachowują niezbędny odstęp od 

siebie 1-1,5 metra. Każdy Krwiodawca  otrzymuje maseczkę , rękawiczki i długopis. 

 

List Papieża Franciszka na maj 2020 roku 

Drodzy bracia i siostry. Zbliża się maj, miesiąc, w którym lud Boży szczególnie żarliwie 

wyraża swoją miłość i nabożeństwo do Dziewicy Maryi. Do tradycji tego miesiąca należy 

odmawianie różańca w domu, w kręgu rodzinnym. Do docenienia tego wymiaru 

domowego, także z duchowego punktu widzenia, zmusiły nas ograniczenia pandemii. 



Dlatego postanowiłem, żeby w maju zaproponować wszystkim odkrycie na nowo piękna 

odmawiania różańca w domu. Można to uczynić razem lub samemu, zadecydujcie  

w zależności od sytuacji, doceniając obie możliwości. Ale w każdym przypadku jest 

pewien sekret, aby to uczynić: prostota; i łatwo znaleźć, także w internecie, dobre wzorce 

modlitwy, które można zastosować. 

Ponadto ofiarowuję wam teksty dwóch modlitw do Matki Bożej, które możecie odmawiać 

na zakończenie Różańca, a które sam będę odmawiał w maju, w duchowej jedności  

z wami. Załączam je do tego listu, aby były dostępne dla wszystkich. 

Drodzy bracia i siostry, wspólna kontemplacja oblicza Chrystusa z sercem Maryi, naszej 

Matki, sprawi, że będziemy jeszcze bardziej zjednoczeni jako rodzina duchowa i pomoże 

nam przezwyciężyć tę próbę. Będę się za was modlił, zwłaszcza za najbardziej 

cierpiących i proszę was, módlcie się za mnie. Dziękuję wam z serca i wam błogosławię.  

                                                                                     Franciszek 

     Rzym, u świętego Jana na Lateranie, 25 kwietnia 2020 r. Święto św. Marka Ewangelisty 

MODLITWA PAPIEŻA FRANCISZKA PRZEZ WSTAWIENNICTWO MARYI 

Maryjo, Ty zawsze jaśniejesz na naszej drodze jako znak zbawienia  

i nadziei. Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie chorych, która u stóp krzyża zostałaś 

powiązana z cierpieniem Jezusa, trwając mocno w wierze. Ty, Zbawienie ludu 

rzymskiego, wiesz czego potrzebujemy i jesteśmy pewni, że zatroszczysz się o to, 

aby radość i święto – tak jak w Kanie Galilejskiej – mogły powrócić po tym czasie 

próby. Pomóż nam, Matko Bożej Miłości, byśmy dostosowali się do woli Ojca  

i czynili to, co powie nam Jezus, który obarczył się naszym cierpieniem i dźwigał 

nasze boleści, by nas prowadzić przez krzyż ku radości zmartwychwstania. Amen. 
 

 

 

INTENCJE MSZALNE  4 -10 V 2020 
 

 

 

PONIEDZIAŁEK  4 V  
  6.30 - 1) † Agnieszka Bojanowicz w 23 r. śm. 

          - 2) † Helena Drożdz 

  7.15 - 1) † Krzysztof Żabiński 

          - 2) † O Boże bł. i zdanie egzaminów i dostanie się na studia dla Kamila 

18.15 - † Monika Włosińska z mężem Piotrem i rodzicami 
 
 

WTOREK  5 V 

  6.30 - 1) † Stanisław Honkisz w  r. śm. 

          - 2) † Lech Knapik 

  7.15 - † Anna i Antoni Mleczko z rodzicami 

18.15 - Za żyjących i zmarłych członków ADŚ, dla żyjących o wzrastanie w miłości  

            do Boga i ludzi, a dla zmarłych o wieczną  szczęśliwość 
 



ŚRODA  6 V 

  6.30 - 1) † Regina Furtak z rodzicami  i bratem Tadeuszem 

  7.15 - † Tadeusz Drewniak 

18.15 - 1) Za parafian i dobroczyńców 

          - 2) † Rudolf Koczur z żona Franciszką oraz † Stanisław Bęben 
 

 CZWARTEK  7 IV   

 6.30 - † Adam Kościelniak 

 7.15 - † Bogdan Konior 

18.15 - 1) Wynagradzająca NSPJ 

          - 2) Zbiorowa za zmarłych: 

   a) † Józef Szkabrat  

   b) † Anna Haręża 

   c) † Jerzy Pyka 

   d) † Władysława Mordak 

   e) † Anna Adamus z mężem Władysławem 
 

PIĄTEK 8 V  
  6.30 - † Stanisław Kupiec 

  7.15 - † Bernardyna i Władysław Janeczko  w r. śm. 

18.15 - 1) W int. ks. Stanisława z ok. imienin 

          - 2) † Stanisław Wawak 

          - 3) † Józefa Lipska 
 

SOBOTA  9  V  

   6.30 - 1) † Anna Haręża 

           - 2) † Jerzy Pyka 

   7.15 - 1) † Andrzej Procner w 20 r. śm.  

           - 2) O zdrowie i bł. Boże dla Teresy  w 70 r. urodzin 

 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 
     

   NIEDZIELA  10 V 

   6.15 - † Stanisław Knybel 

   7.30 - W intencji Akcji Katolickiej 

   9.15 - † Piotr Barcik w 8 r. śm. 

 10.30 - Rocznica I Komunii Świętej 

 12.15 - O Boże bł.  i opiekę MB  dla Ernestyny w 85 r. urodzin 

 18.15 - † Józef Czaderna 

 
  

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)  

 


