
        DZIEŃ PAŃSKI    
         W PARAFII  P. W.  NAWIEDZENIA  N.M.P. W  HAŁCNOWIE 
   NIEDZIELA TRÓJCY ŚWIĘTEJ 7 VI 2020 R. 
 

1. Dziś nabożeństwo do Serca Pana Jezusa o 17.45. W dni 

powszednie śpiewamy litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

po wieczornej Mszy św. 

  

 2. W najbliższy czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa  

- Boże Ciało. W tym roku z racji trwającej epidemii nasze świętowanie będzie 

miało trochę inną formę. Msze św. odprawiane będą o godz. 6.15, 7.30, 9.15, 

ok. 11.00 po zakończeniu procesji  i 18.15. Po  Mszy św. o godz. 9.15 wyruszy 

procesja eucharystyczna wokół kościoła. W czterech miejscach placu kościelnego 

odczytamy Ewangelię, zaśpiewamy pieśń i pobłogosławimy mieszkańców parafii. 

W czasie procesji z racji trudności w zachowaniu bezpiecznych odległości, 

obowiązują maseczki. Procesja eucharystyczna wokół kościoła będzie także po 

południu w czasie nabożeństwa do Serca Pana Jezusa o 17.45. W tym dniu będzie 

także możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy od godz. 17.00.  

Zapraszamy wszystkich do uczczenia Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie 

przez udział we Mszy św., procesji czy adoracji Najświętszego Sakramentu  

w kościele. Starajmy się wszyscy na tę Uroczystość udekorować nasze domy. Nich 

będzie to wyrazem naszej miłości i wdzięczności wobec Jezusa, znakiem naszej 

wiary w Jego obecność w Najświętszym Sakramencie. Symbole eucharystyczne 

można kupić w księgarence i przy zakrystii kościoła.  
 

3. W czasie oktawy Bożego Ciała procesja eucharystyczna będzie po Mszy św. 

wieczornej. Zapraszamy na nią dzieci do sypania kwiatów. 
 

4. W przyszłą niedzielę Akcja Katolicka zaprasza do domu parafialnego na ciasta 

domowego wypieku. 
 

5. Przypominamy, że w kościele we Mszy św. może uczestniczyć nielimitowana 

ilość osób. Obowiązuje jednak zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie 

bezpiecznych odległości. Starajmy się zachować możliwe odstępy zajmując 

miejsca w całym kościele, także w górnej kaplicy i na chórze, w razie potrzeby 

także ławki przy kościele. Z racji bezpieczeństwa zalecane jest dalsze 

przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. Osoby, które pragną mimo wszystko 

przyjąć Komunię do ust, proszone są o przystępowanie na końcu procesji 

komunijnej. W niedzielę i święta osoby, które pragną przyjąć Komunię do ust mogą 

podejść także do drugiego księdza, który rozdaje Komunię z przodu od strony 

chrzcielnicy. 

 



6. Po trzymiesięcznej przerwie ukazał się nasz parafialny miesięcznik  

„W MOIM KOŚCIELE”. W całości jest on poświęcony Eucharystii, Znajdziemy  

w nim wiele ciekawych artykułów pomagających lepiej rozumieć i przeżywać 

Mszę św. Czytając najnowszy numer poznamy historię przyjmowania Komunii 

Świętej, zastanowimy się co robić, aby w naszych lękach i przyzwyczajeniach nie 

zagubić Jezusa, znajdziemy odpowiedź na nasze niepokoje o godne przyjmowanie 

Ciała Pańskiego oraz prostą instrukcję jak właściwie i pobożnie przyjmować 

Komunię Św. na rękę. Miesięcznik jest do dostania w księgarence i u ministrantów 

przed kościołem. 
 
 

INNE OGŁOSZENIA: 
Zarząd Koła nr 7  informuje, że zaliczki wpłacone na wczasy do Jarosławca i Rewala będą 

zwracane w dniu 8 i 15 czerwca (poniedziałki) w godz. 9:00-11.00 w lokalu Rady Osiedla. 

Zaliczki na wczasy we Włoszech będą rozliczane w terminie późniejszym. 

Propozycje wycieczek:  

1. 23  czerwca godz. 10:00. Wycieczka na rozpoczęcie sezonu turystycznego w Beskidy.   

W programie: Rejs statkiem  po Jeziorze  Żywieckim, obiad, wyjazd kolejką na Górę Żar. Koszt 

30zł.   

2.  27 czerwca godz. 7:00. Pielgrzymka seniorów na Jasną Górę oraz do Doliny Miłosierdzia  

w Częstochowie. Koszt 35,00 zł. 

3. 30 czerwca godz. 7:00. Wycieczka na Górę św. Anny – sanktuarium i Msza św. oraz 

zwiedzanie zabytków  i atrakcji Opola. Koszt 80,00 zł. 

4. 7 lipca godz. 9:00. Wyjazd rodzinny – Dziadkowie, Babcie, Rodzice i Wnuki na 

turystycznym szlaku – Park Rozrywki Inwałd. Koszt  30,00 zł.  

Informacje i zapisy podczas dyżurów 8 i 15 czerwca. 

 
 

MODLITWA DO TRÓJCY ŚWIĘTEJ 
 

Ciebie, Boga Ojca niezrodzonego, 

Ciebie Syna jednorodzonego, 

Ciebie Ducha Pocieszyciela 

całym sercem i ustami wyznajemy, 

chwalimy i błogosławimy. 
 

Boże mój, wierzę w Ciebie, ufam Tobie,  

kocham Cię nade wszystko z całej duszy mojej, 

z całego serca mego i ze wszystkich sił moich. 

Kocham Cię, bo jesteś nieskończenie dobry 

i godzien wszelkiej miłości.  
 

A ponieważ kocham Cię, przeto żałuję  

z całego serca, żem Ciebie obrażał.  

Zmiłuj się nade mną grzesznikiem. 
 

Święty Boże, Święty mocny,  

Święty nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami. 

Tobie cześć, Tobie chwała,  

Tobie dziękczynienie po wszystkie wieki,  

o Trójco błogosławiona. 



INTENCJE MSZALNE  8 - 14 VI 2020 
PONIEDZIAŁEK  8 VI  

  6.30 - 1) O Boże bł. i zdrowie dla Urszuli z podziękowaniem za opiekę duchową nad   

               Dominikiem, 2) † Jacek Kózka 

  7.15 - † Janusz Gruszeczka 

18.15 - † Jadwiga Kramarczyk w 10 r. śm. 
 

 WTOREK  9 VI 

  6.30 - 1) † Aniela Tomala w 10 r. śm., 2) † Danuta Holerek  

  7.15 - † Władysława Mordak  

18.15 - O Boże bł. i zdrowie dla Wioletty i Aleksandra Stanclik w 30 r. ślubu z rodziną 
 

ŚRODA  10 VI 

  6.30 - 1) † Wiktor Wróbel w r. śm., 2) † Lech Knapik 

  7.15 - † Krystyna Flaga  

18.15 - O Boże bł. i zdrowie dla Danuty Kiejdy z ok. 75 r. urodzin  

 CZWARTEK  11 VI BOŻE CIAŁO  

  6.15 - † Józef Olszowski w 13 r. śm. 

  7.30 - † Gacek Michał 

  9.15 - † Marcela i Michał Strońscy z rodzicami 

ok.11.00 - † Marianna w 1 r. śm. i Zenon Mirota w 10 r. śm. 

18.15  - Zbiorowa za zmarłych: 

 a) † Janina Jordan w 12 r. śm. z mężem Janem, córką Marią i synem Józefem 

 b) † Stefan Trybała z żoną i rodzicami 

PIĄTEK  12 VI   

  6.30 - 1) † Maria Stokłosa w 30 r. śm. z mężem, synami i córką, 2) † Barbara Tomaszek 

  7.15 - † Józef Kalemba w r. śm. z żoną Julią 

18.15 - 1) † Klara i Jan Mzyk oraz Emil Kramarczyk, 2) O Boże bł. dla Weroniki w 18 r. ur. 

SOBOTA  13  VI  
   6.30 - 1) † Paulina i Franciszek Pikoń, 2) † Krystyna Zolich 

   7.15 - † Janina Mędrala w 1 r. śm. 

 17.00 - Msza z Chrztem  

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

oraz opiekę MB dla:  a) Gertrudy z okazji imienin,  b) Członkiń Róży św. Joanny Beretty 

Moli, c) o zdrowie dla Rity i Katarzyny, d) Jadwigi z okazji 60 r. urodzin i Jej rodziny 
        

   NIEDZIELA  14 VI  

  6.15 - O Boże bł., i zdrowie  dla Barbary i Piotra w 20 r. ślubu 

  7.30 - W intencji członków Akcji Katolickiej 

  9.15 - O Boże bł. dla Doroty i Macieja w 6 r. ślubu  

10.30 - † Alojzy Ozimina 

12.15 - † Eugeniusz Borowski w 15 r. śm. 

18.15 - † Piotr i Paweł Caputa 
 

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

a) † Bogdan Fudala od 11 V do 9 VI 2020 (ks. Rafał Czyż – Nitra Słowacja) 

b) † Stanisław Dziedzic od 11 V do 9 VI 2020 (Księża Salwatorianie – Krzyż Wielkopolski) 

c) † Lech Knapik od 11 V do 9 VI 2020 (Księża Salwatorianie – Krzyż Wielkopolski) 

d) † Janusz Gruszeczka od 1 VI do 30 VI 2020 (Ks. Karol Karwowski - Ukraina) 

e) † Janusz Gruszeczka od 1 VI do 30 VI 2020 (Ks. Stanisław Bokiniec - Ukraina) 

 

 



 

Już dziś zapraszamy do bazyliki we wtorek 16 czerwca  

o godz. 19.00 na katechezę  ks. Przemysława Sawy: 
 

 

Duch Święty siłą odnowy Kościoła  

w nauczaniu Św. Jana Pawła II 
 

 

 

 

Czas na Spowiedź! 
>>Trwa „odmrażanie” rozmaitych sektorów naszego życia oraz powrót do 

względnej „normalności”. Jesteśmy na ostatniej prostej okresu wielkanocnego. Ten 

czas, nawet jeśli w tym roku upłynął inaczej niż zwykle, powinien postawić 

konkretne doświadczenia, także jeśli chodzi o spowiedź czy Komunię świętą 

przyjmowaną w okresie wielkanocnym. Może warto podjąć konkretne kroki, aby 

„odmrozić” również tę sferę naszego życia. (…) 

Podsumowując, w chwili stopniowego odwrotu pandemii, warto rozważyć 

„odmrożenie” w sferze sakramentalnej. Przyjęcie Komunii świętej w okresie 

wielkanocnym, nawet jeśli stanowi jedno z przykazań kościelnych, powinno 

wypływać z doświadczenia Zmartwychwstałego oraz prowadzić do Komunii  

w najpełniejszym znaczeniu! Nota bene, okres wielkanocny trwa do Zesłania 

Ducha Świętego, ale czas wielkanocnej Komunii św. – aż do niedzieli Trójcy 

Świętej, czyli 7 czerwca. Do pełnego doświadczenia Komunii, które przecież nie 

jest tylko indywidualne, lecz dotyczy całego Kościoła, droga wiedzie przez 

sakrament pokuty. W jego centrum leży nie tyle wyznanie grzechów, choć  

w pewnym sensie konieczne, ile doświadczenie Miłosiernego Ojca… Ostatecznie 

to do Komunii z Nim jesteśmy zaproszeni… << 

(Tekst jest fragmentem artykułu umieszczonego na portalu STACJA7) 

 

Spowiedź w bazylice hałcnowskiej w tygodniu odbywa się pół godziny 

przed każdą Mszą św. w kaplicy Miłosierdzia, w razie większej ilości 

ludzi także w starej zakrystii, w niedzielę 15 minut przed Mszą  

w starej zakrystii. 


