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

   NIEDZIELA PALMOWA 5 IV 2020 R. 
 

 

   

1. Niedzielą Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień. Wszystkie Msze św. i nabożeństwa tego 

tygodnia będą transmitowane na kanale YouTube Bazylika Hałcnów. Dziś Gorzkie Żale  

o godz. 19.00. 

 

2. Palmy wielkanocne zgłoszone do wirtualnego konkursu można oglądać na stronie 

facebookowej parafii. 

.   

3. W poniedziałek i wtorek o godz. 19.00 zapraszamy do modlitwy różańcowej. 

 

4. Z powodu braku możliwości przystąpienia wiernych do spowiedzi sakramentalnej, 

pragniemy w Wielką Środę o godz. 19.00 przeżyć Nabożeństwo Pokutne, w czasie, którego 

każdy będzie mógł wzbudzić w sobie akt żalu doskonałego, i przygotować swoje serce na 

spotkanie z Jezusem. Nabożeństwo w całości będzie transmitowane przez internet. 

Przypominamy także, że na naszej stronie parafialnej  znajdują się wszystkie potrzebne 

informacje na temat Żalu Doskonałego i Komunii Duchowej. Serdecznie zapraszamy do 

udziału w tym nabożeństwie całą parafię. 

 

5. Zgodnie ze wskazaniami duszpasterskimi przekazanymi przez księdza Biskupa, tegoroczne 

obrzędy Triduum Sacrum będą odbywać się bez udziału wiernych! W tym czasie nie będzie 

możliwości prowadzenia osobistych adoracji w kościele! Wszystkie modlitwy będą 

prowadzone przez księży z pomocą pana Organisty! Nie będzie w tym roku typowego ołtarza 

Ciemnicy i Grobu Pańskiego. Najświętszy Sakrament będzie przechowywany  

w Tabernakulum. Mimo tych trudności starajmy się przeżyć ten czas prawdziwie po 

chrześcijańsku. Pojednajmy się z bliskimi, wzbudźmy w sobie akt żalu doskonałego. Starajmy 

się wziąć udział w nabożeństwach transmitowanych przez internet lub inne media. Przyjmijmy 

Jezusa w Komunii Świętej Duchowej. Pełny program Triduum Sacrum znajduje się na 

stronie internetowej i facebookowej parafii oraz w Dniu Pańskim, którego format PDF można 

pobrać ze strony parafialnej. 

 

6. Na naszej stronie internetowej znajdują się także pliki z modlitwami rodzinnymi na każdy 

dzień Triduum oraz modlitwa przed posiłkiem wielkanocnym, która zastępuje poświecenie 

pokarmów. 

 

7. W Wielki Czwartek i Wielki Piątek początek liturgii o 18.15, w Sobotę Wigilia 

Paschalna o 19.15. W sobotę, w godzinie rozpoczęcia się Wigilii Paschalnej, bardzo 

prosimy wszystkich parafian o ustawienie w oknach zapalanej świecy. Będzie to znak 

naszej duchowej jedności i zaproszenia Jezusa zmartwychwstałego do naszego domu. 

 

8. W Wielki Piątek obowiązuje Post ścisły, Droga Krzyżowa o godz. 14.00, a o 15.00 

pierwszy dzień Nowenny przed Świętem Bożego Miłosierdzia. Cały program znajduje się 

na stronie internetowej parafii i w DNIU PAŃSKIM pdf. 

 



  9. Msze św w Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny tak jak w każdą niedzielę.  

      Pierwsza Msza w Wielkanoc, z racji braku procesji rezurekcyjnej o 6.15 

 

10. 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. 

 

11. Inne ogłoszenia:  

Z przykrością pragniemy poinformować wszystkich parafian o konieczności wycięcia, 

w okresie poświątecznym 5 lip rosnących wokół kościoła, które są poważnym zagrożeniem dla 

ludzi i świątyni. W ocenie rzeczoznawcy - dendrologa wskazanego przez Urząd Ochrony 

Środowiska oraz komisji UOŚ drzewa są w takim stanie, że powinny być jak najszybciej 

usunięte. Drzewa są w dużej części obumarłe, posiadają bardzo znaczące ubytki przechodzące 

w część korzenną. Rada Miasta Bielska-Białej swoją uchwałą zdjęła z nich ochronę 

pomnikową. Na miejsce starych drzew, zasadzone zostaną nowe, także lipy. 

 

12.  Jeszcze raz informujemy, że z uwagi na trwającą epidemię koronawirusa odwołany został      

XIV  CHARYTATYWNY   KIERMASZ  WIELKANOCNY na rehabilitację po wypadku Pawła 
Lassaka. Nadal można dokonać bezpośrednich wpłat na konto bankowe lub przekazać 1% podatku  

w rozliczeniu rocznym. 

• Darowizna: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA Bielsko-Biała Hałcnów 

nr konta bankowego do wpłat 28 8111 0009 2001 0000 0390 0001 Tytułem: Darowizna dla Pawła 

• 1 % : OSP Hałcnów KRS: 0000022761 CEL SZCZEGÓŁOWY Paweł Lassak. 

• Zbiórka pieniężna https://zrzutka.pl/bw57xf  

  Darowizny - odliczenie darowizny od podatku PIT 

 

 

 
 
 

INTENCJE MSZALNE  6 - 20 IV 2020 
 

 
 

 

PONIEDZIAŁEK  6 IV  
  6.30 - 1) † Antoni Wachowicz w 3 r. śm., 2) † Stanisław Dziedzic 

  7.15 - † Zofia Zemanek w 31 r. śm.  

18.15 - 1) † Piotr i Józef Jarco, 2) W intencji Akcji Katolickiej 
 

WTOREK  7 IV 

  6.30 - 1) † Janina Likus z synem Jerzym 

          - 2) O Boże bł. dla Emilii z okazji urodzin i jej rodziny   

 7.15 - O Boże bł. dla Andrzeja w 50 r. urodzin 

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  8 IV 

  6.30 - 1)  † Anna Hankus w 10 r. śm.,  

          - 2) O zdrowie bł. Boże i opiekę MB dla Jadwigi w 60 r. urodzin 

  7.15 - 1) † Jerzy Chluzow, 2) † Agata Tlałka w 5 r. śm. 

18.15 - 1) † Jerzy Slian, 2) Za parafian i dobroczyńców 

 

 

https://zrzutka.pl/bw57xf


 

WIELKI CZWARTEK  9 IV  
18.15 - 1) W intencji kapłanów z naszej parafii 

          - 2) † Franciszka Jurzak z mężem Andrzejem w 28 r. śm.    

         - 3) † Piotr, Stefania z synami Romanem, Stanisławem i Janem z żonami 

         - 4) † Agnieszka Mazur w 3 r. śm. 

         - 5) O Boże bł. dla Róży św Teresy od Dzieciatka Jezus 
 

WIELKI PIĄTEK 10 IV  
 

SOBOTA  11 IV WIGILIA PASCHALNA 
19.15 - 1) Za Parafian 

          - 2) † Piotr Stanclik w 9 r. śm. 

          - 3) † Zofia i Władysław z synem Józefem Plata 

          - 4) † Jacek Wojciech w 1 rocz. śm. 
    

   NIEDZIELA  12  IV WIELKANOC 

   6.15 - † Michał i Marcela Strońscy w 11 r. śm. 

  7.30 - Za ludzi dotkniętych chorobą, o siły dla całej służby zdrowia, o odsunięcie  

             epidemii, za narody europejskie ogarnięte wirusem, a szczególnie Włochy,  

             oraz o wieczną radość dla zmarłych (intencja od Akcji Katolickiej) 

  9.15 - 1) O Boże bł. dla Marka w 55 r. ur., Beaty w 50 r. ur. i Kingi w 32 r. ur. 

          - 2) † Piotr Włosiński z żoną Moniką i rodzicami 

 10.30 - † Stefan Krzyżak z zoną Gertrudą i córką Małgorzatą 

 12.15 - Za Parafian 

 18.15 - † Bogdan Fudala z dziadkami Janem i Józefem 
 

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

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

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) 

 

 
 

    

 

1. NIEDZIELA  PALMOWA  (5.04) 

19:00 - Gorzkie Żale 

 

2. WIELKI  ŚRODA (8.04) 

   Msze św. 6.30, 7.15, 18.15 

19.00  NABOŻEŃSTWO POKUTNE z aktem żalu doskonałego 

 
Wszystkie obrzędy Triduum Sacrum odbywają się bez udziału wiernych! 

W czasie tegorocznego Triduum nie ma możliwości prowadzenia osobistych 

adoracji przez wiernych w kościele!  

Wszystkie modlitwy będą prowadzone przez księży z pomocą pana Organisty! 
 

 

UROCZYSTOŚCI  WIELKIEGO  TYGODNIA 2020 R.  



3. WIELKI  CZWARTEK  (9.04) 

   7:15 - Jutrznia  

 18:15 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej 

 21:00 - Modlitwy w prowadzone przez kapłanów 
 

 

 

4. WIELKI  PIĄTEK  (10.04) 

  7.15 - Jutrznia  

14.00 - Droga Krzyżowa         

15.00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego (1 dzień Nowenny) 

18.15 - Liturgia Wielkiego Piątku  

             Gorzkie Żale po liturgii 

 
 

Modlitwy za poszczególnych mieszkańców parafii prowadzone przez księży 

transmitowane będą przez internet. 

 
            Modlitwy prowadzone przez księży: 

21:00 - Za mieszkańców ul. Wyzwolenia i przyległych od ronda w stronę Kopca  

             i Pisarzowic, oraz ul. Orchidei wraz z blokami 

22:00 - Za mieszkańców obu Barków i ul. Hałcnowskiej z przyległymi ulicami 

23:00 - Za mieszkańców rejonu  Melmanówek i wszystkich modlących się w naszym  

              Sanktuarium 

 
 

5. WIELKA  SOBOTA  (11.04) 

  7:15 - Jutrznia  

            Modlitwy prowadzone przez księży: 

  8:00 - Za mieszkańców ul. Witosa i przyległych ulic 

  9:00 - Za mieszkańców ul. Krzemionek i ul. Księżycowej  

10:00 - Za mieszkańców ul. Janowickiej  

11:00 - Za mieszkańców Osiedla za Szkołą  

12:00 - Za mieszkańców osiedla przy kościele i ul. Serdecznej  

13:00 - Za mieszkańców ul. Zagrody i przyległych ulic 

14.00 - Za dzieci 

15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia (2 dzień Nowenny) 

16.00 - Za młodzież 
 

19:15 -  Liturgia Wigilii Paschalnej  

(w naszych domach o 19.15 zapalamy w oknach świece) 

 
 

6. WIELKANOC  (12.04) 
 

6:15, 7:30 , 9:15, 10:30, 12:15, 18:15 

17:30 - Uroczyste Nieszpory 

 
 

7. PONIEDZIAŁEK  WIELKANOCNY  (13.04) 

   Msze  św. 6.15. 7:30 , 9:15, 10:30, 12:15, 18:15 
 

Wszystkie nabożeństwa transmitowane będą przez internet na kanale 

YouTube Bazylika Hałcnów 


