
6.01.2001r. – Niedziela 
Uroczystość Objawienia Pańskiego 

 
Ogłoszenia duszpasterskie. 

 
1. W dzisiejszą niedzielę przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego czyli Święto 

Trzech Króli. Poświęcenie kadzidła i kredy na każdej Mszy św. Święto dzisiejsze jest 
dniem szczególnej modlitwy dzieci i młodzieży w intencji misji. Ofiary przeznaczone 
na tacę są przeznaczone na pomoc misjom. 

 
2. W dniu dzisiejszym przypada rocznica święceń biskupich J. Em. Ks. Kard. Franciszka 

Macharskiego, Metropolity Krakowskiego. Msza św. w intencji Ks. Kardynała na 
Wawelu o godz. 10, następnie odbędzie się spotkanie z mieszkańcami Krakowa i 
składanie życzeń ks. Kardynałowi. 

 
3. Kolęda w tym tygodniu przy ulicach: Starowiślnej, Brzozowej, Berka Joselewicza, 

Podbrzezie, Jakuba, Kupa, Izaaka, Krakowskiej, Estery, Nowej i Pl. Nowym. Dzień 
wcześniej ministranci roznoszą zawiadomienia o dniu i godz. Kolędy. Każdego dnia 
jest odprawiana Msza św. w intencji odwiedzanych Parafian; o Boże 
błogosławieństwo, opiekę i zdrowie. 

 
4. Na czas kolędy kancelaria parafialna będzie czynna popołudniu tylko do godz. 17. 

 
5. Gorąco zapraszamy starsze dzieci, młodzież gimnazjalną i szkół średnich oraz 

dorosłych na jasełka, które odbędą się w przyszłą niedzielę 13 stycznia o godz. 17 w 
naszym kościele. Jasełka przygotowane wysiłkiem nauczycieli i uczniów Szóstego 
Gimnazjum są próbą przedstawienia,  problemów współczesnego młodego człowieka i 
świata w aspekcie spotkania z Jezusem rodzącym się w sercach ludzkich.  Ta 
nietypowa forma sztuki dramatycznej może być okazją do głębokiej refleksji na 
początku Nowego Roku. 

 
6. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i 

Gościom życzymy: zdrowego i miłego wypoczynku niedzielnego, Bożej Opieki, 
błogosławieństwa i wielu potrzebnych łask na nowy tydzień.  
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych, zapewniając ich o pamięci w 
modlitwach. 
    Wszystkim: Szczęść Boże! 

 

 

29.06.2002 – Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła 

Ogłoszenia duszpasterskie. 

 

 

 



 

 

1. Dzisiejsze Święto jest świętem obowiązkowym, ale ze wzglądu na 

obowiązujący dzień  pracy, Msze św. jak w dzień powszedni, oraz 

dodatkowo o godz. 15.00, 16.00, 17.00, z okazji udzielanych ślubów. 

 

2. Otoczmy dziś szczególną modlitwą i pamięcią naszego Rodaka – Ojca 

Świętego Jana Pawła II, który jest prawnym następcą Św. Piotra Apostoła 

na Stolicy Apostolskiej. 

 

3. Ofiary składane na tacę w dniu dzisiejszym przeznaczone są na potrzeby 

Stolicy Apostolskiej, a zwłaszcza na Misje święte w krajach pogańskich. 

 

4. Nabożeństwo czerwcowe z czytanka o godz. 18.15. 

 

5. Życzymy wszystkim wielu łask Bożych i szczególnej opieki Świętych 

Patronów dnia dzisiejszego. 

Wszystkim życzymy Szczęść Boże ! 

 

 

 

Kanonicy Regularni Laterańscy        

 
 
 
 


