9. 03. 2003r. – I Niedziela Wielkiego Postu

1. Rozpoczęliśmy w Środę Popielcową okres Wielkiego Postu – czas pokuty, nawrócenia i
głębszej refleksji nad Tajemnicą Męki i Śmierci Chrystusa Pana i naszym zbawieniem.
W duchu wiary, nadziei i miłości przyjmijmy słowa św. Pawła Apostoła: ”W imię Chrystusa
prosimy: Pojednajcie się z Bogiem… Oto teraz czas upragniony.”
Ojciec Św. Jan Paweł II w swym Orędziu na Wielki Post 2003 r. napisał: „Więcej szczęścia jest
w dawaniu, aniżeli w braniu”.
Dziś po każdej Mszy Św. posypywanie głów popiołem przy ołtarzu Salwatora i Matki Bożej
Łaskawej dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w tym pokutnym obrzędzie w Środę
Popielcową.
Dziś przypada wspomnienie św. Franciszki Rzymianki, zakonnicy.

2. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym, procesją w kościele, błogosławieństwem
Eucharystycznym i ucałowaniem Relikwii Krzyża Św. – dzisiaj o godzinie 16.45.

Za udział w Gorzkich Żalach można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi
warunkami.
3. Po Mszy Św. o godzinie 12.15 Droga Krzyżowa.
4. Pierwszy tydzień Wielkiego Post poświęcony jest modlitwom o trzeźwość całego narodu i
szczególnie naszej parafii.
Spotkania dla chcących wydostać się z tego uzależnienia, tzw. Grupa AA – Przemiana i
Trwanie odbywają się w środy i niedziele w Domu Katechetycznym o godzinie 17.
Przypominamy, że akcja trzeźwości jest także jedną z form pokuty chrześcijańskiej.
5. Nabożeństwa wielkopostne w naszym kościele:
- Gorzkie Żale – w niedziele o godzinie 16.45
- Droga Krzyżowa – w niedziele o godzinie 13.00

W piątki: dla dzieci o godz. 17.00 dla ogółu parafian o godz. 18.30, dla
młodzieży – szczególnie przygotowującej się do sakramentu bierzmowania - o
godz. 19.30.
- Godzinki o Męce Pańskiej - w niedziele o godzinie 7.30
6. Podajemy szczegóły pielgrzymki do Rzymu: termin w dniach od 24. 04. – do 2. 05. br. (9 dni),
orientacyjny koszt: 1350 zł.

Szczegóły pielgrzymki i zapisy w najbliższą środę w godzinach od 12 do 13 i w
następną niedzielę w godzinach od 11 do 13 w kancelarii parafialnej.
7. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary nasze Zakonne Seminarium, na biednych w parafii i
na prace w kościele.
8. Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszły:
- śp. Teresa Popowicz z ul. Starowiślnej
- śp. Czesława Siuta z ul. Dietla
9. Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i Gościom
życzymy: zdrowego i miłego wypoczynku niedzielnego, Bożej opieki, błogosławieństwa i wielu
potrzebnych łask na rozpoczęty tydzień.

Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych, zapewniając o pamięci w modlitwach i
prosząc ich o modlitwę w intencji pokoju w świecie i rekolekcji parafialnych.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy
6 04. 2003r. – V Niedziela Wielkiego Postu
Ogłoszenia Duszpasterskie
1. Dziś piąta Niedziela Wielkiego Postu, zgodnie ze zwyczajem są zasłonięte krzyże przez ostatnie dwa
tygodnie, aż do wieczornych obrzędów Wielkiego Piątku.
Droga krzyżowa dziś po Mszy św. południowej ok. godziny 13.
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, procesją w kościele i błogosławieństwem Eucharystycznym o godz.
16.45. Po nabożeństwie ucałowanie Relikwii Krzyża św. Zapraszamy też do domu katechetycznego na
film wideo o Męce Pańskiej.

2. W środę 9 kwietnia na Mszy świętej o godz. 17 młodzież z klas trzecich gimnazjalnych otrzyma z rąk Ks.
Bp Albina Małysiaka Sakrament Bierzmowania.
Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w tym ważnym wydarzeniu naszej parafii i polecamy
młodzież waszej modlitwie.
W ramach bezpośredniego przygotowania do Sakramentu Bierzmowania, młodzież ta w
poniedziałek i wtorek przychodzi na Mszę św. o godz. 19, a po zakończonej Mszy św. pozostaje na
liturgiczną próbę przed przyjęciem tego Sakramentu.

3. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej w piątek:
- o godz. 17 dla dzieci
- o godz. 18.30 dla ogółu parafian
- o godz. 19 dla młodzieży
4. Pielgrzymka do Rzymu na Niedzielę Miłosierdzia Bożego, odbędzie się w dniach od 24 kwietnia do 2
maja. Są jeszcze wolne miejsca, zapisy przyjmują po raz ostatni dziś w godz. od 11 do 14 w kancelarii
parafialnej.

5. W przedsionkach kościoła są do nabycia jeszcze „Baranki Wielkanocne” Caritas Archidiecezji
Krakowskiej, nabywając je wspomagamy finansowo zbożne dzieło pomocy dzieciom najuboższym.

6. Przyszła Niedziela, to Niedziela Palmowa i ostatni tydzień Wielkiego Postu. Poświęcenie palm na każdej
Mszy św.. Uroczyste poświęcenie palm z procesja w kościele o godz. 11.00.

7. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na biednych w parafii i na
prace w kościele.

8. Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszli:
śp. Łucja Kulik z ul Przemyskiej
śp. Marian Kalęba z ul Brzozowej
śp. Stanisław Gocyk z ul Józefa
śp. Rudolf Biel z ul św. Wawrzyńca
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

9. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i Gościom życzymy:
spokojnego i zdrowego przeżycia Niedzieli, Bożej opieki, błogosławieństwa i wielu łask na nowy tydzień.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych, zapewniając o pamięci w modlitwach i
prosząc ich o modlitwę szczególnie w intencji pokoju w świecie.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!
Księża Kanonicy Regularni Laterańscy.

We wtorek 17 czerwca o godz. 18.45 uroczyste rozpoczęcie Wizytacji
Kanonicznej naszej Parafii przez Ks. Bp. Jana Szkodonia. Dokładny
program całej Wizytacji aż do jej zakończenia w Boże Ciało po procesji
można znaleźć na wydrukowanych programach, które znajdują się na
bocznych ołtarzach. Kto nie zabrał w ubiegłą niedzielę, niech to uczyni
dzisiaj.
Bardzo prosimy parafian o liczny udział w spotkaniach tak
grupowych jak i na Mszach św. w Uroczystość Bożego Ciała. Głównym
zadaniem Wizytacji w Parafii jest ożywienie wiary, udział w sakramencie
Pokuty i Eucharystii, oraz poczucie przynależności do Kościoła świętego.
W czwartek 19.06. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa, czyli Boże Ciało, Święto obowiązkowe i odpust główny w
naszej Parafii.
Do uroczystości odpustowych przygotujemy się przez modlitewne
triduum i przystąpienie do Sakramentu Pokuty.

W poniedziałek, wtorek i środę uroczyste Nieszpory o Najświętszym
Sakramencie z kazaniem i procesją o godz. 18.00.
Spowiedź św.: w poniedziałek dla ogółu parafian, a szczególnie dla kobiet, od
godz. 6.30 – 8.30, 12 – 12.30i od 18.00 do 18.30; we wtorek dla dzieci o godz.
16.30, dla młodzieży od godz. 17 do 18, oraz dla wszystkich od 19-19.30; w
środę dla mężczyzn od godz. 18.00 do 19.30.
W samą Uroczystość Bożego Ciała Msze św. jak w Niedziele i Święta,
całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Zwiastowania
Matki Bożej od godz. 7.00 – 17.00.
Sumę odpustową o godz. 11.00 z kazaniem i procesją odprawi Ks.
Biskup Jan Szkodoń.
Uroczyste Nieszpory i Procesję Eucharystyczną ulicami naszej parafii
poprowadzi
J. E. Ks. Bp. Jan Szkodoń.
Procesja przejdzie ulicami: św. Wawrzyńca od bramy wjazdowej
kościoła, ul. Bożego Ciała, Józefa, Estery, Miodową, Bożego Ciała i Św.
Wawrzyńca.
Cztery Ołtarze na ul Józefa, Estery Miodowej, Bożego Ciała.
Za pobożny udział w Procesji Eucharystycznej można uzyskać odpust zupełny.
Zapraszamy parafian i gości do licznego udziału w procesji, który będzie
znakiem naszej wiary w obecność Chrystusa w Eucharystii. Panów ze służby
porządkowej do sprawnej pomocy.
Szczególnie zapraszamy do udziału dzieci z klas II w strojach komunijnych,
dziewczynki do asysty, ministrantów do służby ołtarza.
Bardzo prosimy o nie parkowanie samochodów na czas procesji,
ponieważ utrudniają sprawne przejście. Prosimy też o przystrojenie okien na
trasie procesji.
Po zakończeniu Procesji Bożego Ciała, hymn Ciebie Boga wysławiamy i
błogosławieństwo Eucharystyczne, nastąpi zakończenie Wizytacji Parafii –
Podziękowanie i pożegnanie Ks. Biskupa przez Parafian.

19.06.2003 r.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
(Boże Ciało)
Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś Uroczystość Bożego Ciała – Święto obowiązkowe – Odpust Główny w naszej parafii.
W kościele Bożego Ciała możemy zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, a są
nimi: stan łaski uświęcającej, przyjęcie komunii św. i modlitwa w intencji Ojca św. oraz
brak przywiązania do grzechu.
Przez cały dzień, jak w każdy czwartek w naszym kościele trwa adoracja Najśw. Sakramentu w
kaplicy
Zwiastowania Matki Bożej.

O godz. 15 godzina miłosierdzia – koronka i modlitwy do Miłosierdzia Bożego.
Dziś przez cały dzień na wszystkich Mszach św. spotkanie z Ks. Biskupem Janem w ramach trwającej
Wizytacji Kanonicznej parafii, zgodnie z podanym wcześniej programem.

Suma Odpustowa o godz. 11, odprawi i kazanie wygłosi J.E. Ks. Biskup Jan Szkodoń, a po sumie
procesja
z Najśw. Sakramentem wokół kościoła

Uroczyste Nieszpory o godz. 17. Po nieszporach Procesja Eucharystyczna przejdzie ulicami naszej
parafii:
św. Wawrzyńca od bramy wjazdowej kościoła, Bożego Ciała, Józefa, Estery, Miodową, Bożego Ciała i
powrót do kościoła ulicą św. Wawrzyńca.
Nieszpory odprawi i procesję poprowadzi Ks. Bp. Jan Szkodoń.
Prosimy parafian o liczny i czynny udział w procesji, panów zapraszamy do służby porządkowej, a
dzieci z

klas II, które w tym roku były do pierwszej komunii św. o wzięcie udziału w procesji w strojach
pierwszokomunijnych.

Prosimy o nie parkowanie samochodów na czas procesji, aby nie utrudniać sprawnego przejścia.
Prosimy
też o przystrojenie okien na trasie procesji.
Po zakończeniu procesji Bożego Ciała odśpiewamy hymn dziękczynny „Ciebie Boga wysławiamy”,
błogosławieństwo Eucharystyczne i nastąpi oficjalne zakończenie Wizytacji Kanonicznej.
Na końcu można składać również prywatnie swoje podziękowania i życzenia Ks. Biskupowi.

2. Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Gościom, Dobrodziejom i Przyjaciołom kościoła Bożego
Ciała
składamy serdeczne Bóg zapłać. Szczególne podziękowanie kierujemy tym wszystkim, którzy
ofiarnie i
życzliwie pomagają w renowacji naszej przepięknej świątyni – Społecznemu Komitetowi Odnowy
Zabytków Krakowa i Funduszowi Ochrony Zabytków, władzom i pracownikom.
Odwdzięczamy się wszystkim za wszelką pomoc modlitwą i ofiarą Mszy św.

3. Uczestnikom Odpustowej Ofiary Eucharystycznej, Drogim Parafianom i Gościom życzymy miłego i
obfitego w łaski Boże dnia świątecznego oraz opieki i błogosławieństwa na następne dni.
Łączymy się w modlitwie z ludźmi chorymi i starszymi.

Wszystkim życzymy:

Szczęść Boże!
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03.08.2003 r. – 18 Niedziela Zwykła

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1.
-

W tym tygodniu w liturgii obchodzić będziemy:
w poniedziałek – wspomnienie św. Jana Vianneya, kapłana
w środę – święto Przemienienia Pańskiego
w piątek – wspomnienie św. Dominika, kapłana
w sobotę – święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, męczennicy,
współpatronki Europy

2. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na
biednych w parafii i na prace w kościele.
3. Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszli ś.p.:
- + ANASTAZJA MALITA z ul. Józefa
- + JANINA JANECZEK z ul. Starowiślnej
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

4. Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim
Parafianom i Gościom życzymy wiele radości i miłego wypoczynku
niedzielnego, zdrowia, Bożej Opieki i błogosławieństwa na cały tydzień.

5. Pozdrawiamy serdecznie ludzi chorych, starszych i samotnych zapewniając o
pamięci w naszych modlitwach.
Wszystkim życzymy:
SZCZĘŚĆ BOŻE !

Kanonicy Regularni Laterańscy

10.08.2003 r. – 19. Niedziela Zwykła

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
6. W czwartek – 14. sierpnia – po Mszy św. o godz. 630 wyrusza piesza
pielgrzymka z naszej parafii do Kalwarii Zebrzydowskiej. Pamiętajmy w
modlitwach o jednoczeniu się duchowym z pielgrzymami.
7. W piątek – 15. sierpnia – przypada Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny. Święto obowiązkowe. Msze św. w naszym kościele będą
odprawiane jak w każdą niedzielę.
Po Mszach św. tradycyjnie odbędzie się błogosławieństwo ziół i kwiatów.

8. W sobotę – 16. sierpnia – przypada dzień modlitw w intencji Papieża Jana
Pawła II. Msza św. w intencji Ojca św. zostanie odprawiona o godz. 1900.
9. Słowo Metropolity Krakowskiego...
/verte./

10.Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na
biednych w parafii i na prace w kościele.
11.Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszli ś.p.:
- + WŁADYSŁAW SZARY z ul. Podbrzezie
- + JAN KŁĘPA z ul. Bocheńskiej
- + JANUSZ GRZYB z ul. Krakowskiej
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

12.Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim
Parafianom i Gościom życzymy wiele radości i miłego wypoczynku
niedzielnego, zdrowia, Bożej Opieki i błogosławieństwa na cały tydzień.
13.Pozdrawiamy serdecznie ludzi chorych, starszych i samotnych zapewniając o
pamięci w naszych modlitwach.
Wszystkim życzymy:

SZCZĘŚĆ BOŻE !
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15. 08.2003 – piątek.

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Ogłoszenia Duszpasterskie
1.

Uroczystość Wniebowzięci Najświętszej Marii Panny, jest to
najstarsze święto Maryjne w Kościele. W Bulli Papieskiej
ogłaszającej ten dogmat wiary świętej czytamy, że:
„Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po
zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta
do chwały niebieskiej” . Dlatego dla ludu Bożego jest Ona
źródłem pociechy i znakiem nadziei.
Jest to święto obowiązkowe, dlatego nie ma dzisiaj postu, Msze
św. w naszym kościele jak w niedzielę. Po każdej Mszy św.
tradycyjne poświecenie ziół i owoców.

2.

Dziś przypada też 83. rocznica „Cudu nad Wisłą”. Przez
wstawiennictwo Matki Bożej polecajmy Bożej Opatrzności
sprawy naszej Ojczyzny, a miłosierdziu Bożemu wszystkich
tych, którzy oddali życie w obronie naszej Ojczyzny przed
nawłą bolszewicką.

3.

W sobotę przypada miesięczny dzień szczególnych modlitw w
intencji Ojca Świętego, naszej Ojczyzny i Rodziny Radia
Maryja - Msza św. w tych intencjach o godz. 19 00
W tym dniu imieniny obchodzi ks. dr hab. Stefan Ryłko
CRL. Msza św. w intencji ks. profesora o godz. 6.30

4. Wszystkim
Uczestnikom
świątecznej
Ofiary
Eucharystycznej życzymy: miłego wypoczynku świątecznego,
dużo zdrowia i Bożej opieki przez wstawiennictwo Matki Bożej.
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Nabożeństwo Różańcowe
1. Wystawienie Najśw. Sakramentu przy ołtarzu głównym.
2. Procesja do ołtarza Matki Bożej: w czasie procesji śpiew: Zawitaj Królowo Różańca
świętego.
3. Różaniec (w niedziele – krótsze rozważania, w dzień powszedni – dłuższe).
4. Litania Loretańska, Pod Twoją Obronę, Modlitwa do św. Józefa (recytowana).

___________________________________________
W Niedziele – na rozpoczęcie i na zakończenie: procesja w kościele – śpiew: Twoja
cześć, chwała ..., powrót do ołtarza głównego i tam jak poniżej
_____________________________________________________________

W dni powszednie:

5. Przed tak Wielkim Sakramentem, Modlitwa, Błogosławieństwo Najśw.
Sakramentem
6. Procesja do głównego ołtarza – śpiew: Niechaj będzie pochwalony /3x, Wielbię
Ciebie /3x
7. Schowanie Najśw. Sakramentu
Śpiew: Maryjo Królowo Polski 3x

___________________________________________
UWAGA ! Tylko w dni powszednie – udzielanie Komunii Św. – w tym czasie śpiew:
Zdrowaś Maryjo, Z dawna Polski Tyś Królową itp.

Ogłoszenia Katechetyczne
1. Zapraszamy młodzież kl. III gimnazjum z naszej parafii przygotowującą
się w tym roku szkolnym do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania na

pierwsze spotkanie organizacyjne w sali katechetycznej przy ul. Św.
Wawrzyńca w poniedziałek o godz. 18.00.
Zgodnie z wytycznymi Konferencji Episkopatu Polski młodzież do
sakramentu bierzmowania przygotowuje się na terenie własnej parafii.
Prosimy rodziców o zainteresowanie się tą sprawą.
2. Schola dziecięca ma swoje spotkania w każdą sobotę o godz. 12.00 w sali
katechetycznej. Zapraszamy wszystkie dzieci, które chcą należeć do scholi i
swoim śpiewem chwalić Pana Boga.

Ministranci swoje spotkania mają również w sobotę o godz. 10.00. Chłopców,
którzy pragną służyć przy ołtarzu na spotkania ministranckie zaprasza Ks. Darek

3. W tym tygodniu rozpoczyna się Nabożeństwo różańcowe. Zapraszamy
wszystkie dzieci do wspólnej modlitwy różańcowej w każdy: poniedziałek, środę
i piątek na godz. 17.00. Zwracamy się z gorącą prośbą do rodziców, aby
zechcieli podjąć trud tej pięknej modlitwy w miesiącu październiku razem ze
swoimi dziećmi.

4. W tym tygodniu przypada I piątek miesiąca. Msza św. dla dzieci o godz.
16.00.

26.12.2003
Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika

Ogłoszenia duszpasterskie

1. W dniu dzisiejszym Msze św. jak w niedziele i święto.

2. W sobotę św. Jana, Apostoła i Ewangelisty, współpatrona Bazyliki Laterańskiej, w naszych
kościołach zakonnych obchodzone jest jako Uroczystość.

3. W przyszłą niedzielę, ostatnią Roku Pańskiego 2003, obchodzimy Święto Świętej Rodziny: Jezusa,
Maryi i Józefa.

4. Ofiary składane dziś na tacę przeznaczone są na PAT w Krakowie i KUL.

5. Wszystkim uczestnikom dzisiejszej Ofiary Eucharystycznej życzymy wielu łask Bożych,
błogosławieństwa i opieki oraz wszelkiej pomyślności na ostatnie dni kończącego się starego roku.

Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!
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