22.02.2004 – 7 Niedziela zwykła
Ogłoszenia Duszpasterskie
1. W dniu dzisiejszym przypada Święto Katedry św. Piotra Apostoła i jest to ostatnia
niedziela zwykła przed Wielkim Postem.
Zapraszamy do wspólnego śpiewania Liturgicznych Nieszporów Niedzielnych i na
Modlitwę na zakończenie dnia razem z naszą Wspólnotą Zakonną o godz. 18.30.
2. W najbliższą środę – 25.02 – Popielec – początek Wielkiego Postu.
Obrzęd pokutny posypania głów popiołem w tym dniu na wszystkich Mszach św. o godz.:
6.30, 7.30, 8.00, 12.00, 17.00 – głównie dla dzieci i młodzieży i 19.00.
W Środę Popielcową katolików obowiązuje post ścisły i nie można korzystać w tym dniu z
dyspensy.
Ojciec Święty Jan Paweł II w swym orędziu, które dziś wysłuchaliśmy, wzywa nas do ufnego
rozpoczęcia wielkopostnej drogi, do wzmożonej modlitwy, pokuty i wrażliwości na
potrzebujących, przywołując słowa Pana Jezusa: „A kto by jedno takie dziecko przyjął w imię
moje, Mnie przyjmuje”.

3. Nabożeństwa Wielkopostne w naszym kościele:
a) Droga Krzyżowa – w niedziele po zakończeniu Mszy św. ok. godz. 13.00; w piątki: dla
dzieci - o godz. 17.00, dla ogółu parafian - o godz. 18.30, a dla młodzieży (szczególnie
przygotowującej się do bierzmowania) - o godz. 19.30.
b) Gorzkie Żale – w niedziele o godz. 16.45 z kazaniem pasyjnym, procesją
Eucharystyczną w kościele, błogosławieństwem i ucałowaniem Relikwii Krzyża Św.
c) Godzinki o Męce Pańskiej – w niedziele o godz. 7.40.

4. Rekolekcje dla wszystkich grup parafialnych od 21-25 marca, poprowadzi Ks. Stanisław
Mrozek TJ.

5. Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty, dobrą Spowiedź ś. i poprawę życia obchodzić
będziemy od Środy Popielcowej do soboty włącznie.

6. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na biednych w
parafii i na prace prowadzone w kościele.

7. Z naszej Wspólnoty Parafialnej do wieczności odeszli:
- śp. Józef Gazda z ul. Tynitarskiej
- śp. Zofia Biernacka z ul. Bocheńskiej
Wieczny odpoczynek ...

8. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycnej życzymy: miłego i zdrowego wypoczynku
niedzielnego, Bożej opieki i błogosławieństwa oraz wielu łask i owocnego przeżycia
tegorocznego Wielkiego Postu.

Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych, zapewniając ich o pamięci w
modlitwach i polecamy ich modlitwie Rekolekcje Parafialne.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

Program Rekolekcji Wielkopostnych
- przygotowanie do: 1) aktu ofiarowania parafii i rodzin Miłosierdziu Bożemu;
2) peregrynacji obrazów Pana Jezusa Miłosiernego po rodzinach w parafii;
3) owocnego przeżycia Tajemnicy Paschalnej z Miłością Miłosierną Boga.

Niedziela – 21.03 - Dzień Pański
NA CO MOŻNA ZAWSZE LICZYĆ?

Nauki rekolekcyjne na wszystkich Mszach św.:
6.30; 8.00; 9.30; 11.00 (dla dzieci); 12.15; 16.00 (dla młodzieży); 19.00 17.00-Nabożeństwo Gorzkich Żali
i uroczyste rozpoczęcie Rekolekcji.

Poniedziałek – 22.03
BÓG JEST MIŁOŚCIĄ I MIŁOSIERDZIEM
godz. 8.00 - Msza św. i nauka ogólna
godz. 12.00 - Msza św. i nauka ogólna
godz. 16.00 -Nabożeństwo i nauka dla dzieci
godz. 18.00 -Nabożeństwo i nauka dla młodzieży
godz. 19.00 - Msza św. i nauka ogólna
po Mszy św. nauka stanowa dla rodziców i małżonków

„Szukajcie Pana, gdy pozwala się znaleźć, wzywajcie Go dopóki jest
blisko" (Iz. 55,6)

Wtorek – 23.03
JAK KORZYSTAĆ Z MIŁOSIERDZIA BOŻEGO?
godz. 8.00 - Msza św. i nauka ogólna
godz. 12.00 - Msza św. i nauka ogólna
godz. 16.00 - Nabożeństwo i nauka dla dzieci
godz. 18.00 - Nabożeństwo i nauka dla młodzieży
godz. 19.00 - Msza św. i nauka ogólna
po Mszy św. nauka stanowa dla rodziców i małżonków
„Nie chcę śmierci grzesznika, lecz aby się szczerze nawrócił i miał życie "
(Ez. 18,23)

Spowiedź św. dla dzieci i młodzieży
16.30- 17.30 - dla dzieci,
18.30- 19.30 - dla młodzieży

Środa – 24.03
GODZINA WIELKIEGO MIŁOSIERDZIA A PRAWO DO MIŁOSIERDZIA
godz. 8.00 - Msza św. i nauka ogólna
godz. 12.00 - Msza św. i nauka ogólna
godz. 16.00 - Msza św. i zakończenie rekolekcji dla dzieci
godz. 18.00 - Msza św. i zakończenie rekolekcji dla młodzieży
godz. 19.00 - Msza św. i nauka ogólna
„Nadeszły dla nas dni pokuty, abyśmy zadość czynili za grzechy i zbawili
dusze "(z Lit. G.)

Spowiedź dla ogółu Parafian: 17.00 - 19.30
Okazja do spowiedzi w czasie każdej Mszy św.

Czwartek - 25 .03 - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
DZIEŃ OPOWIEDZENIA SIĘ ZA CHRYSTUSEM – KRÓLEM MIŁOSIERDZIA
Poświęcenie Parafii i Rodzin Miłosierdziu Bożemu
godz. 8.00 - Msza św. - wspólna Komunia św. i zakończenie Rekolekcji
godz. 12.00 - Msza św. - wspólna Komunia św. i zakończenie Rekolekcji
godz. 18.30 - Nieszpory Eucharystyczne
godz. 19.00 - Msza św. - wspólna Komunia św. i zakończenie Rekolekcji
„Nie znajdzie ludzkość uspokojenia, dopóki nie zwróci się z ufnością do
miłosierdzia mojego " (z Dz. św. Faustyny)

UWAGA:
- Na zakończenie Rekolekcji przychodzimy całymi rodzinami o godz. 8.00,
12.00 i 19.00. Serdecznie zapraszamy.
- W tym dniu Całodzienna Adoracja Najśw. Sakramentu

- Na wszystkich Mszach św. – poświęcenie obrazów Jezusa Miłosiernego i innych
pamiątek
- o godz. 21.00 – w godzinie Apelu Jasnogórskiego – poświęcenie rodzin Bożemu
Miłosierdziu - po domach

Piątek - 26 marca 2004
Pielgrzymka Parafian z kapłanami do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Łagiewnikach
godz. 18.00 - Msza św. w Sanktuarium - poświęcenie obrazów Miłosierdzia Bożego do peregrynacji i
rozpoczęcie peregrynacji Obrazów po rodzinach w parafii.

Drodzy Parafianie!
Przeżywamy w Kościele okres Wielkiego Postu 2004. Jest to czas poważnej refleksji,
głębszego spojrzenia na własne życie i przemiany własnego wnętrza. W naszej parafii
tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne prowadzone przez Ks. Stanisława Mrozka TJ - znawcę
tematyki Miłosierdzia Bożego, i Ks. dr Leszka Mateja, ukażą nam wszystkim Ogrom
Nieskończonego Miłosierdzia Bożego.

Jezus czeka - nie bądźmy obojętni,
Kościół zaprasza — nie bądźmy głusi!

Znajdźmy czas i odpowiedzmy szczerym i ochotnym sercem - na to Boże Miłosierdzie.
Zapraszamy też do naszej wspólnej modlitwy w intencji Rekolekcji i całej parafii, a
ludzi chorych, cierpiących i starszych prosimy o ofiarowanie swoich cierpień za tych, którzy
potrzebują szczególnie Bożego Miłosierdzia.
Po zakończeniu Rekolekcji w parafii - w piątek 26 marca udamy się z Pielgrzymką do
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach /do nowej Bazyliki/. O godz. 18.00 zostanie
odprawiona Msza św., podczas której poświęcone zostaną 3 Obrazy Miłosierdzia Bożego oraz
rozpocznie się Uroczysta Peregrynacja tych Obrazów po Rodzinach w naszej Parafii - jako
przygotowanie do obchodów Jubileuszu 600 - lecia przejęcia świątyni p.w. Bożego Ciała przez
Zakon Księży Kanoników Regularnych Laterańskich, który świętować będziemy w 2005 r.
Już teraz z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego życzymy Wszystkim
Parafianom obfitych Łask Bożych, umocnienia Wiary, Nadziei i Miłości, wiele radości, pokoju
i zdrowia. Wesołego ALLELUJA !

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy
z Proboszczem i Wikariuszem
i Księża Rekolekcjoniści

„Nim przyjdę jako Sędzia sprawiedliwy, otwieram wpierw na oścież drzwi Miłosierdzia
Mojego”
(słowa Pana Jezusa)

REKOLEKCYJNE
DNI MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
dla dzieci, młodzieży i dorosłych w dniach:
21-25 marca 2004
w Parafii Bożego Ciała
w Krakowie na Kazimierzu

„Dla Jego bolesnej Męki
miej miłosierdzie dla nas i całego świata"

PROGRAM
REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
w dniach od 21 - 25 marca 2004 r.

Dla Dzieci od kl. 0 do kl. VI

Niedziela

- godz. 11.00 - Msza św. i Nauka

Poniedziałek

- godz. 16.00 - Nabożeństwo i Nauka

Wtorek

- godz. 16.00 - Nabożeństwo i Nauka

Środa

- godz. 16.00 / Msza św. i Komunia Wspólna/

Spowiedź św. Rekolekcyjna dla dzieci
wtorek w godz. 16.30 - do 17.30

Dla Młodzieży Gimnazjalnej i Licealnej

Niedziela

- godz. 16.00 - Msza św. i Nauka

Poniedziałek

- godz. 18.00 - Nabożeństwo i Nauka

Wtorek
Środa

- godz. 18.00 - Nabożeństwo i Nauka.
- godz. 18.00 - Msza św. i Komunia Wspólna

Spowiedź św. Rekolekcyjna dla Młodzieży
wtorek od godz. 18.30 – 19.30

Dzieci i Młodzieży

W czwartek - godz. 19.00 - zakończenie Rekolekcji dla całej Parafii - przychodzicie razem z
Rodzicami.

W Piątek - 26.03 - Pielgrzymka Całej Parafii do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w
Łagiewnikach godz. 18 - Msza św. i początek peregrynacji -

Dzieci i Młodzież biorą udział razem ze starszymi

4.04.2004 r. – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
Ogłoszenia Duszpasterskie

1.

Dziś Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, ostatnia niedziela Wielkiego Postu, w Liturgii świętej
wspominamy uroczysty wjazd Chrystusa Pana do Jerozolimy.
Poświęcenie palm na każdej Mszy św., uroczyste poświęcenie i procesja z palmami na Mszy św. o
godz. 11.00.

2.

Droga Krzyżowa dziś o godz. 13.00.
Nabożeństwo Gorzkich Żali o godz. 16.45, z kazaniem pasyjnym i procesją, a po nabożeństwie
ucałowania Relikwii Krzyża Świętego.

3.

Porządek nabożeństw Wielkiego Tygodnia i Świętego Triduum Paschalnego:
W Wielki Poniedziałek, Wielki Wtorek i Wielką Środę bez zmian.

W WIELKI CZWARTEK - Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 19.00, po Mszy św.
przeniesienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie do „Ciemnicy”.

W WIELKI PIĄTEK – Liturgia Męki Pańskiej, Adoracja Krzyża Świętego i Komunia Św. o godz.
18.00. W tym dniu nie odprawia się Mszy św.
Po nabożeństwie przeniesienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie do Grobu Pańskiego.
Adoracja przy Grobie Pańskim będzie trwać przez całą noc.
W Wielki Piątek Droga Krzyżowa ulicami Kazimierza o godz. 15.00. początek przy Ogrójcu naszego
kościoła, zakończenie na Skałce.
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i nie można korzystać z dyspensy, a używanie w tym dniu
alkoholu byłoby znakiem braku szacunku dla Męki Pańskiej.

W WIELKĄ SOBOTĘ - Liturgia Wigilii Wielkanocnej i uroczysta Msza św. o godz. 19.00.

W tym dniu przynosimy ze sobą do kościoła świece z zabezpieczeniem przed polaniem
woskiem posadzki i ławek kościelnych.
Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę od godz. 10.00 do godz. 17.30.
W Wielką Sobotę zachęca się wiernych do powstrzymywania się od pokarmów mięsnych, czyli do
postu jakościowego.
Adoracja Pana Jezusa przy Grobie Pańskim trwać będzie do godz. 21.00

4.

W Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę Liturgia Godzin zwana „Ciemną Jutrznią” o godz. 7.00 rano.
W te dni nie udziela się Komunii świętej rano, tylko w czasie wieczornych nabożeństw.

5. Dyżur księży w konfesjonale i możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty w Wielki
Czwartek, Piątek i Sobotę od godz. 6.00 – 20.00. Spowiedź św. w konfesjonale przy
kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Bardzo prosimy nie odkładać spowiedzi na święta.
6.

REZUREKCJA – uroczysta procesja wokół kościoła i Msza św. o godz. 6.00.

Suma w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego i w drugi dzień świąt o godz. 11.00.

Zachęcamy wszystkich naszych Parafian do licznego udziału w Świętym Triduum Paschalnym i do
przyjmowania Komunii świętej.

7.

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium Duchowne, na ubogich
w parafii i na potrzeby kościoła.

8.

Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszli : śp. Mieczysław Karcz z ul. Krakowskiej, Teresa
Wodniak z ul. Starowiślnej i Adam Kania z Pl. Wolnica. Wieczny odpoczynek ...

9.

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i Gościom życzymy
spokojnego i zdrowego wypoczynku niedzielnego, Bożej opieki, błogosławieństwa i obfitych łask
z przeżycia Wielkiego Tygodnia.. Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych zapewniając
ich o pamięci w modlitwach.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

20.04.2004 r. – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Z okazji Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego składamy naszym Drogim
Parafianom i Gościom najlepsze życzenia: radosnych, zdrowych i spokojnych Świąt
Wielkanocnych przeżywanych w prawdzie i miłości do Boga i do ludzi.
Niech Chrystus Pan Zmartwychwstały, Jedyny Odkupiciel człowieka i całej ludzkości
przez swe zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem ożywi naszą wiarę,
nadzieję i miłość, oraz obdarzy pokojem.
Niech w codziennej drodze towarzyszy nam łaska i miłosierdzie naszego Pana, które
będą pocieszeniem w smutku i oparciem w trudnościach i niech doprowadzą nas do
lepszej przyszłości.

Naszymi życzeniami i modlitwą obejmujemy Ojca Świętego Jana Pawła II,
Prymasa Polski, naszego Kardynała Metropolitę, Biskupów, Kapłanów, Zakonników,
Siostry Zakonne, Rodziny naszej Parafii, Waszych Gości, Dzieci i Młodzież, ludzi
samotnych, starszych i chorych.
Równocześnie dziękujemy za życzenia nadesłane na adres parafii i klasztoru.

Ogłoszenia Duszpasterskie.

1.

Zapraszamy do wspólnego śpiewania Nieszporów Świątecznych i na Modlitwę na zakończenie
dnia, które kończą Święte Triduum Paschalne o godz. 18.30.

2.

Jutro Poniedziałek w oktawie Wielkanocny, Msze święte jak w każdą Niedzielę. Ofiary tradycyjnie
składane na Katolicki Uniwersytet Lubelski i na Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie,
prosimy składać do puszek na ołtarzach: Miłosierdzia Bożego i św. Michała Archanioła.

3.

Przyszła Niedziela kończy Oktawę Świąt Wielkanocnych i jest Niedzielą Miłosierdzia Bożego.
Odpust główny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach, a w naszym
Dekanacie Kazimierzowskim na Osiedlu Oficerskim. Dokładny program Uroczystości
Odpustowych w Łagiewnikach, znajduje się w gablocie przed kościołem.

4.

Nowenna do Miłosierdzia Bożego, rozpoczęta w Wielki Piątek w naszym Kościele trwa przez cały
tydzień, po Mszy św. o godz. 19.

5.

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium Duchowne, na ubogich
w parafii, i na prace prowadzone w naszym kościele.

6.

Raz jeszcze wszystkim Wam Bracia i Siostry na świąteczne dni życzymy: Szczęść Boże!

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

12.04.2004 r. – Poniedziałek
Wielkanocny.
Ogłoszenia Duszpasterskie.

1.

Zgodnie z wczorajszą zapowiedzią dziś składamy ofiary na Katolicki Uniwersytet Lubelski i na Papieską
Akademię Teologiczną w Krakowie, do puszek na ołtarzach Miłosierdzia Bożego i świętego Michała
Archanioła.
Składamy serdeczne Bóg zapłać z każdą ofiarę.

2.

W naszym kościele do soboty włącznie trwa nowenna do Miłosierdzia Bożego przed Niedzielą
Miłosierdzia Bożego, modlitwy po Mszy św. o godz. 19.

3.

Uczestnikom dzisiejszej Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i Gościom życzymy
spokojnego i miłego dnia świątecznego, Bożego pokoju, opieki i błogosławieństwa w Oktawie
Wielkanocy.
Z serca pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych zapewniając ich o pamięci w modlitwach.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

2.05.2004 r. – 4 Niedziela Wielkanocna
Ogłoszenia Duszpasterskie

1. Dziś na Jasną Górę udała się tradycyjnie parafialna pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej
Częstochowskiej. Wdzięczni za modlitwy pielgrzymów w int. Naszej parafii, łączymy się z nimi
duchowo.

2. Nabożeństwo majowe, z nowenną do św. Stanisława, Biskupa i Męczennika z procesją o
godz. 18.15. Przez cały miesiąc maj nabożeństwa do Matki Bożej przed Jej ołtarzem będą
odprawiane o godz. 18.15. Gorąco zapraszamy do licznego udziału i wspólnej modlitwy,
liczymy na udział dzieci i młodzieży – szczególnie zachęcamy dziewczęta do udziału w Asyście,
a ministrantów do Służby Ołtarza.

3. Jutro – 3 Maja – Uroczystość Najśw. Maryi Panny Królowej Polski, Głównej Patronki Polski,
święto kościelno – narodowe, Msze św. jak w każdą niedzielę.

4. We wtorek święto św. Floriana, Męczennika, patrona miasta Krakowa. Główne uroczystości
w bazylice św. Floriana przy ul. Warszawskiej.

5. W środę wspomnienie bł. Stanisława Kazimierczyka, kapłana z Zakonu Księży Kanoników
Regularnych Laterańskich. Msza św. ku czci Błogosławionego przy Jego ołtarzu z relikwiami o
godz. 19.00. Zapraszamy do licznego udziału.

6. W czwartek święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba.

7. W piątek – I piątek miesiąca maja, Msza św. dla dzieci o godz. 17.00, spowiedź św. od godz.
16.30.

8. W sobotę - 8 maja – Uroczystość św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, głównego patrona
Polski i Archidiecezji Krakowskiej. W następną niedzielę tradycyjna procesja z relikwiami św.
Męczennika z Wawelu na Skałkę o godz. 9.00, Msza św. na Skałce o godz. 10.30.

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

10. Z nasze rodziny parafialnej do wieczności odeszła:
śp. Genowefa Kopeć z ul. Mostowej.
Wieczny odpoczynek …

11. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i Gościom
życzymy zdrowego i miłego wypoczynku niedzielnego, Bożej opieki i błogosławieństwa oraz
dobrego zdrowia za wstawiennictwem Matki Najświętszej.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych ogarniając ich naszą modlitwą.

Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

3.05.2004r. – Poniedziałek 4 Tygodnia Wielkanocnego

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIETSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI
GŁÓWNEJ PATRONKI POLSKI

1. Dzisiejsza Uroczystość ma charakter święta religijno-narodowego. Czcząc Matkę Bożą jako
Królową naszego Narodu wzywamy jej wstawiennictwa i opieki.
Wspominając też ogłoszenie wiekopomnej Konstytucji 3 Maja, uczymy się miłości i szacunku
do Ojczyzny.

W czasie każdej Mszy św. po Ewangelii odmówimy Śluby Jasnogórskie.

Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. Nabożeństwo majowe z procesją wokół kościoła o
godzinie 18.15.

2. W środę – 5 maja - wspomnienie bł. Stanisława Kazimierczyka, kapłana z Zakonu Księży
Kanoników Regularnych Laterańskich. Msza św. ku czci Błogosławionego przy Jego ołtarzu z
relikwiami o godz. 19.00. Zapraszamy do licznego udziału.
3.

4. Wszystkim uczestnikom Świątecznej Ofiary Eucharystycznej życzymy miłego dnia i
szczególnej opieki Matki Bożej, Królowej Polski.

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

9.05.2004 - Piąta Niedziela Wielkanocna.
Ogłoszenia duszpasterskie

1. W dzisiejszą niedzielę Kraków, Archidiecezja i cała Polska czci św. Stanisława, Biskupa i
Męczennika, Ojca Ojczyzny i Patrona ładu moralnego w naszym narodzie.
Tradycyjna procesja z Wawelu na Skałkę z relikwiami św. Stanisława i innych Świętych Polskich
Patronów z udziałem Episkopatu Polski i Biskupów z innych Krajów wyruszy o godz. 9.00, Msza
św. na Skałce o godz. 10.30.
Procesja jak zawsze przejdzie ulicą Krakowską, dlatego bardzo prosimy o przystrojenie okien
na trasie procesji i wzięcie udziału, jako wyraz naszego przyznania się do Chrystusa i wspólnoty
w wierze.

2. Nabożeństwo majowe z procesją wokół kościoła o godz. 18.15.

3. W czwartek – 13 maja – przypada rocznica cudownych objawień Matki Bożej w Fatimie oraz
tragiczna 23 rocznica zamachu na Ojca Świętego Jana Pawła II na placu przed Bazyliką św.
Piotra w Rzymie. Msza św. w int. Ojca Świętego w tym dniu o godz. 19.00.

4. W piątek obchodzić będziemy święto św. Macieja Apostoła.

5. I Komunia Święta dla dzieci ze Szkoły nr 11 – 23 maja o godz. 11.00.

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

7. Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odszedł:
śp. Eugenia Malcharek z ul. Starowiślnej
śp. Maria Pabian z ul. Starowiślnej
śp. Franciszek Śmieszek z ul. Brzozowej
śp. Joanna Ptasińska z ul. Berka Joselewicza
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

8. Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i Gościom życzymy zdrowego
i miłego wypoczynku niedzielnego Bożej opieki i błogosławieństwa na cały tydzień.
Pozdrawiamy ludzi starszych, chorych i samotnych, zapewniając ich o pamięci w modlitwach.

Wszystkim życzymy: Szczęść Boże !

Kanonicy Regularni Laterańscy

16. 05. 2004 r. – VI Niedziela Wielkanocna
Ogłoszenia duszpasterskie

1. W dniu dzisiejszym przypada święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i
męczennika, patrona Polski.

Dziś też przypada dzień modlitw w int. Ojca Świętego Jana Pawła II, Msza
św. w jego intencji o godz. 9.30, zachęcamy do wytrwałej modlitwy.
2. Nabożeństwo majowe z procesją wokół kościoła o godz. 18.15.

3. W tym tygodniu w poniedziałek, wtorek i środę przypadają Dni Modlitw o urodzaje i
za kraje głodujące, procesja błagalna ze śpiewem litanii do Wszystkich Świętych w
kościele przed nabożeństwem majowym o godz. 17.45.

4. Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego z czwartku zostaje przeniesiona na
najbliższą niedzielę.

5. W przyszłą niedzielę 23 maja Uroczystość I Komunii Świętej dzieci ze Szkoły nr 11,
Msza św. Pierwszo-komunijna o godz. 11. Procesjonalne wprowadzenie dzieci do
kościoła o godz. 10.45. Spowiedź św. dzieci i rodziców w piątek 21 maja od godz.
17.00.

6. Serdecznie dziękujemy za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na potrzeby
biednych w parafii i na prace prowadzone w kościele.

7. Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odszedł:
- śp. Rudolf Stanecki
Wieczny odpoczynek racz …

8. Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i
Gościom życzymy zdrowego i miłego wypoczynku niedzielnego oraz
błogosławieństwa, opieki i wielu łask Bożych na cały tydzień.
Pozdrawiamy ludzi starszych, chorych i samotnych zapewniając ich o pamięci w
naszych modlitwach.

Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy.

23. 05. 2004 r. – VII Niedziela Wielkanocna
Ogłoszenia duszpasterskie

1. W dzisiejszą niedzielę, w którą Kościół obchodzi Uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego, nasza Parafia przeżywa radosne i ważne wydarzenie – I Komunię
Świętą dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 11.
Wprowadzenie dzieci do kościoła o godz. 10.45, Msza św. Pierwszokomunijna o
godz.11.00.
Niech wszyscy parafianie otoczą te dzieci gorącą modlitwą i życzliwością, aby ten
dzień pozostał w ich sercach jak najdłużej, do którego będą stale powracać.
Przez cały tydzień zwany „Białym” dzieci przychodzą na Mszę św. na godz. 17.30 i
zakończą go w przyszłą niedzielę na Mszy św. szkolnej o godz. 11.00.

2. Nabożeństwo majowe z modlitwami do Ducha Świętego i procesją o godz. 18.15.
Szczególne zaproszenie kierujemy do dzieci, które dziś przyjęły I Komunię świętą.

3. W tym tygodniu w Liturgii obchodzić będziemy:

- w poniedziałek – wspomnienie Najść. Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych
- w sobotę – wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy, w tym dniu
pielgrzymka młodzież katechizowanej do Kalwarii Zebrzydowskiej.

4. Składamy Serdeczne Bóg Zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na
potrzeby biednych w parafii i na prace w naszym kościele.

5. Z Naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszła:
śp. Jadwiga Ćwik z ul. Dietla
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

6. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej naszym Drogim Parafianom i
Gościom, życzymy: spokojnego i zdrowego odpoczynku niedzielnego, Bożej opieki
i błogosławieństwa na nowy tydzień.
Szczególne życzenia i radosnego przeżycia Niedzieli dla dzieci i rodziców,
którzy przeżywają Uroczystość I Komunii Świętej
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych zapewniając ich o pamięci w
naszych modlitwach.

Wszystkim życzymy Szczęść Boże!

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

6. 06. 2004 r. – XI Niedziela Zwykła – Uroczystość Najświętszej Trójcy
Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzisiejsza Niedziela, obchodzona jest w całym Kościele jako Uroczystość Najświętszej Trójcy.
W naszej Parafii, w Kościele Ojców Bonifratrów przy ul. Krakowskiej Odpust, Msza św.
odpustowa o godz. 11.30
W Archidiecezji Krakowskiej kończy się okres Spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej.
Przypominamy to tym wszystkim, którzy jeszcze nie dopełnili tego obowiązku.
2. Nabożeństwo czerwcowe z procesją Eucharystyczną o godz. 18.15.

3. We wtorek obchodzić będziemy wspomnienie św. Jadwigi, królowej. W Archidiecezji
krakowskiej jest ona czczona jako Patronka Papieskiej Akademii Teologicznej i schól
liturgicznych.
4. W czwartek - 10.06. 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 środę przed Bożym Ciałem od godz. 6.30 podczas każdej Mszy św., dla dzieci
16.30, dla młodzieży od godz. 17.00, i dla starszych 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. Tomasz Ratajczak CRL,
Prowincjał Księży Kanoników Regularnych Laterańskich w Polsce.
Uroczyste Nieszpory i Procesję Eucharystyczną ulicami naszej parafii poprowadzi O. Piotr Marek
Chojnacki, Opat Prezes Cystersów z Mogiły.

Procesja przejdzie ulicami: św. Wawrzyńca, 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 przy zachowaniu
wymaganych warunków, tj. Spowiedź i Komunia św. oraz modlitwa w int. Ojca Świętego.

Zapraszamy parafian i gości do licznego udziału w procesji, jako wyraz naszej wiary w obecność
Chrystusa w Eucharystii. Zapraszamy 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 trasie procesji, ponieważ utrudniają sprawne
przejście. Prosimy też o przystrojenie okien na trasie procesji.
Zakończenie procesji w kościele, odśpiewamy hymn dziękczynny: Ciebie Boga wysławiamy i
błogosławieństwo Eucharystyczne.

5. Składamy Serdeczne Bóg Zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na potrzeby biednych w
parafii i na prace w kościele.
6. Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszły:
Śp. Aniela Nowak z ul. Starowiślnej,
Śp. Maria Czajowska z ul. Starowiślnej
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

7. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i Gościom życzymy:
spokojnego i zdrowego odpoczynku niedzielnego, Bożej opieki i błogosławieństwa w nowym
tygodniu oraz wielu łask i chrześcijańskiego przeżycia uroczystości odpustowych.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych zapewniając ich o pamięci w naszych
modlitwach.

Wszystkim życzymy Szczęść Boże!
Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

13.06.2004 r. – XI Niedziela Zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzisiejsza niedziela przypada w dawnej oktawie Bożego Ciała, która w Polsce, a w naszym kościele
szczególnie ze względu na tytuł parafii i kościoła jest tradycyjnie nadal obchodzona. Suma o godz.
11.00, bez procesji. Nieszpory z litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa i procesją Eucharystyczną
o godz. 18.00.
2. Przez całą Oktawę Bożego Ciała, codziennie, tj. do czwartku Suma o godz. 12.00 w południe,
Nieszpory Eucharystyczne, Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa i procesją o godz. 18.00.

3. We wtorek, środę i czwartek w naszym kościele jest 40 – Godzinne Nabożeństwo. Wystawienie w
kaplicy zwiastowania Matki Bożej o godz. 7.00, adoracja przez cały dzień, modlitwy w ciągu dnia jak w
każdy czwartek, zakończenie Nieszporami o godz. 18.00.

4. Na zakończenie Oktawy Bożego Ciała, w czwartek 17.06. ostatnie Nieszpory, procesja oraz
poświęcenie wianków i ziół poprowadzą tradycyjnie już Ojcowie Paulini ze Skałki.

5. W tym tygodniu w Liturgii obchodzić będziemy:
- w środę – miesięczny dzień modlitw w int. Ojca św. Jana Pawła II, naszej Ojczyzny i Rodziny Radia
Maryja przy naszej parafii, Msza św. o godz. 19.00,

- w czwartek – wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika,
- w piątek – Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa. W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych,
- w sobotę – wspomnienie Niepokalanego Serca Najść. Maryi Panny.

6. Dziś przez cały dzień przed kościołem odbywa się zbiórka do puszek na kolonie letnie dla biednych
dzieci z naszej parafii, sprzedawana jest też książka – Litanie i Modlitwy z przeznaczeniem na ten cel.
Kolonie dla dzieci organizuje Katolickie Stowarzyszenie Rodzin przy naszej parafii. Za wszelkie ofiary i
życzliwość serdecznie dziękujemy.

7. Wszystkim Uczestnikom Czwartkowej Uroczystości Odpustowej Bożego Ciała: budującym ołtarze na
trasie procesji, chórowi kościelnemu z Panem Organistą Jarosławem, Arcybractwu, noszącym
sztandary, feretrony i świece, dzieciom i młodzieży z asysty, ministrantom, dzieciom komunijnym,
harcerzom, pocztom sztandarowym Cechu Rzemiosł Budowlanych, Panom porządkowym, Policji,
naszym Parafianom i Gościom składamy gorące podziękowanie i wyrazy wdzięczności za obecność i
udział w procesji Eucharystycznej.
Msza św. w int. budujących ołtarze i wszystkich, którzy przyczynili się do Odpustowej Uroczystości
Bożego Ciała zostanie odprawiona dziś o godz. 11.00.

8. Uczestnikom dzisiejszej Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i Gościom życzymy:
spokojnego i zdrowego wypoczynku niedzielnego, Bożej Opieki i błogosławieństwa na cały tydzień.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych zapewniając ich o pamięci w naszych modlitwach.

Wszystkim życzymy Szczęść Boże!
Kanonicy Regularni Laterańscy.

20.06.2004 – XII Niedziela Zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie

1. Nabożeństwo czerwcowe ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa z procesją wokół kościoła o godz.
18.15. Serdecznie zapraszamy.

2. W tym tygodniu w Liturgii św. obchodzić będziemy:
- w poniedziałek – wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika,
- w czwartek - Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, współpatrona Bazyliki
Laterańskiej, z którą związana jest nazwa naszego Zakonu Księży Kanoników Regularnych
Laterańskich.

3. Dziś również przed kościołem odbywa się zbiórka do puszek i sprzedaż książki z
przeznaczeniem na kolonie letnie dla biednych dzieci z naszych parafii. Za złożone ofiary
serdecznie dziękujemy.

4. 26 czerwca planowana jest jednodniowa pielgrzymka do Sanktuariów Maryjnych
południowej Polski, są jeszcze wolne miejsca, bliższe informacje znajdują się na tablicy
ogłoszeń.

5. W piątek 25 czerwca – zakończenie Roku Szkolnego, Msza św. dziękczynna dla dzieci i
młodzieży o godz. 8.00 rano. Spowiedź św. w czwartek od godz. 17.00 – 18.00.
Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież, nauczycieli i wychowawców oraz rodziców, do
wspólnego podziękowania Panu Bogu za cały rok szkolnej pracy. Będziemy też prosić, aby
czas wakacyjnego odpoczynku był przeżyty zdrowo, bezpiecznie i po Bożemu.

6. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na nasze Zakonne Seminarium, na potrzeby
biednych, i prace prowadzone w naszym kościele.

7. Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszli:
- śp. Kazimierz Gadowski z ul. św. Sebastiana
- śp. Krystyna Nieszkowiecka z ul. św. Wawrzyńca
- śp. Jadwiga Osieka z ul. Bocheńskiej
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

8. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej naszym Drogim Parafianom i Gościom
życzymy: spokojnego i zdrowego odpoczynku niedzielnego, Bożej Opieki i błogosławieństwa
na cały tydzień. Dzieciom i młodzieży, którzy od piątku rozpoczną wakacje letnie życzymy
dużo radości, bezpieczeństwa, nabrania sił do dalszej nauki i przeżycia tego czasu z Bogiem.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych zapewniając ich o pamięci w naszych
modlitwach.

Wszystkim życzymy Szczęść Boże!.

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

27.06.2004 – XIII Niedziela Zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie

1.

Nabożeństwo Czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z procesją o
godz.18.15. W środę nastąpi zakończenie Nabożeństw Czerwcowych z procesją.

2.

We wtorek przypada Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
W tym dniu otoczmy szczególną modlitwą i pamięcią Ojca świętego Jana Pawła
II, który jest następcą świętego Piotra na Stolicy Apostolskiej.
W Uroczystość św. Piotra i Pawła można uzyskać odpust zupełny za używanie ze
czcią przedmiotów religijnych, poświęconych przez Ojca świętego, przy
zachowaniu warunków do uzyskania odpustu i wyznaniem Wiary w dowolnej
zatwierdzonej formie. Msze św. jak w dni powszednie.
W sobotę święto liturgiczne św. Tomasza Apostoła.

3.

W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca lipca.
W lipcu i sierpniu kapłani nie będą zanosić do domów Komunii świętej w
pierwsze piątki.

4.

W miesiącu lipcu i sierpniu Msze św., w naszym kościele:
- w niedziele: bez zmian jak w ciągu roku
- w dni powszednie tylko o godz.: 6.30, 8.00, 12.00 i 19.00.
W niedziele i święta nie będzie nieszporów.

Kancelaria Parafialna będzie czynna:

- we wtorki, czwartki – do południa od godz. 11.00 – 12.30 i po południu od
godz. 16.00 – 17.30;
- w soboty – tylko do południa.

5.

W najbliższą sobotę 3 lipca rozpoczyna się lipcowa sesja nauk dla narzeczonych
o godz. 17.00 w Domu Katechetycznym, w miesiącu sierpniu w naszym ośrodku
nauk nie będzie.

6.

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

7.

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej naszym Drogim Parafianom i
Gościom życzymy: spokojnego i zdrowego odpoczynku niedzielnego, Bożej
Opieki i błogosławieństwa na cały tydzień.
Dzieciom, młodzieży i wszystkim którzy rozpoczęli wakacje letnie życzymy dużo
radości, bezpieczeństwa, nabrania sił i przeżycia tego czasu z Bogiem.
Księżom katechetom, Paniom Katechetkom i Panom za całoroczną pracę z
szkołach – składany serdeczne podziękowanie.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych zapewniając ich o pamięci w
naszych modlitwach.

Wszystkim życzymy Szczęść Boże!

Kanonicy Regularni Laterańscy

15.02.2004 r. VI Niedziela Zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie

1. Nabożeństwo Adoracyjne Najśw. Sakramentu z racji III Niedzieli miesiąca o godz. 18.30, po
nabożeństwie nie będzie zebrania Arcybractwa.

2. W tym tygodniu w Liturgii obchodzić będziemy:
-

-

w poniedziałek – miesięczny dzień modlitw w int. Ojca Świętego Jana Pawła II, naszej
Ojczyzny i Parafialnej Grupy Rodziny Radia Maryja – Msza św. o godz. 19.00, serdecznie
zapraszamy.
we wtorek – wspomnienie świętych Siedmiu Założycieli Zakonu Serwitów NMP.
w piątek - bł. Hiacynty i Franciszka Marto, dzieci z Fatimy
w sobotę św. Piotra Damiana, biskupa i doktora Kościoła

3. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na biednych w parafii i na
potrzeby kościoła.

4. Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszła:
śp. Genowefa Bróg z ul. Dietla
Wieczny odpoczynek...

5. Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i Gościom życzymy
zdrowego i miłego wypoczynku niedzielnego, oraz Bożej opieki i błogosławieństwa na cały tydzień.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych, zapewniając ich o pamięci w modlitwach.

Wszystkim życzymy: Szczęść Boże !

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

4.07.2004 - XIV Niedziela Zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie

1. W dzisiejszą niedzielę przypada rocznica poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej w Krakowie i
wspomnienie św. Elżbiety Portugalskiej.

2. Przypominamy, że w miesiącu lipcu i sierpniu Msze św. w naszym kościele są odprawiane:
- w niedziele i święta bez zmian,
- w dni powszednie tylko o godzinie: 630- 800 – 1200- 1900
Nieszporów w niedziele w czasie wakacji nie będzie

3. Przypominamy też o stałych nabożeństwach w ciągu tygodnia przed wieczorną Mszą św.:
- w poniedziałki - Msza św. o godz. 8.00 przed ołtarzem bł. Stanisława Kazimierczyka i
odczytanie próśb i podziękowań.
-

-

w środy - Nabożeństwo do Matki Bożej Łaskawej przed jej ołtarzem o godz. 1830;
w czwartki - całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy
Zwiastowania Matki Bożej od godziny 700 rano. W ciągu dnia: o 1230 różaniec o
powołania kapłańskie i zakonne, o godz. 1500 Koronka i modlitwy do Miłosierdzia
Bożego, o godz. 1745 modlitwy brackie, o godz. 1830 zakończenie adoracji: nieszpory i
błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
w piątki - Droga Krzyżowa o godz. 1830.

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

5. Z naszej rodziny parafialnej do wieczności …
- śp. Zygmunt Pilch z ul. Izaaka
- śp. Aniela Hajto z ul. Berka Joselewicza
- śp. Antonina Ożug z ul. Halickiej
- śp. Ludwika Kuglin z ul. Starowiślnej
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...........

6. Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i Gościom
życzymy: zdrowego i spokojnego wypoczynku niedzielnego oraz błogosławieństwa i opieki
Bożej na cały tydzień.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych ogarniając ich naszą modlitwą.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

11.07.2004 – 15 Niedziela Zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie

1. W dniu dzisiejszym przypada święto św. Benedytka, Opata, patrona
Europy.
2. W tym tygodniu w Liturgii obchodzić będziemy:
- w poniedziałek św. Brunona z Kwerfurtu, biskupa i męczennika
- we wtorek Świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta.
- w czwartek św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła
- w piątek Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel czyli Matki Bożej
Szkaplerznej
Jest to również miesięczny dzień modlitw w intencji Ojca św. Jana
Pawła II.
Msza św. w intencji Ojca św., Ojczyzny i Rodziny Radia Maryja o
godz. 1900.

3. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium,
na biednych w parafii i na prace w kościele.
4. Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odszedł:
- Ś.P Jan Padała z ul. Brzozowej

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie...

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

Wszystkim życzymy: SZCZĘŚĆ BOŻE!

Kanonicy Regularni
Laterańscy

25.07.2004 – 17 Niedziela Zwykła
Ogłoszenia parafialne

1. W dzisiejszą niedzielę przypada święto św. Jakuba, apostoła, oraz wspomnienie
św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących.
Po zakończeniu Mszy św. wieczornej o godz. 19.00 na dziedzińcu kościelnym od
strony ul. Bożego Ciała odbędzie się poświęcenie samochodów.

2. W tym tygodniu w liturgii obchodzić będziemy:
- poniedziałek – świętych Joachima i Anny, Rodziców NMP
-

we czwartek – św. Marty
w piątek – św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła
w sobotę – św. Ignacego z Loyoli, kapłana.

3. W miesiącu sierpniu nie będzie konferencji dla narzeczonych przy naszej parafii.
4. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na
biednych w parafii i na prace w kościele.
5. Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszła
śp. Teresa Żak z ul. Józefa
Wieczny odpoczynek …

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

Kanonicy Regularni Laterańscy

01.08.2004 – 18 Niedziela Zwykła

Ogłoszenia duszpasterskie

1. W dniu dzisiejszym przypada wspomnienie św.Alfonsa, Marii,
Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła.
Dziś przypada 60–ta rocznica Powstania Warszawskiego –
bohaterskiego zrywu Armii Podziemnej i wszystkich mieszkańców
Stolicy – Miasta Nieujarzmionego. Składając w ofierze życie i
dorobek pokoleń, aby Polska była niepodległa i sprawiedliwa, są
dla nas i następnych pokoleń wzorem patriotyzmu. Mamy święty
obowiązek pamiętać o nich przed Bogiem.
2. W tym tygodniu w liturgii obchodzić będziemy:
- w poniedziałek św.Euzebiusza z Vercelli, biskupa, z Zakonu Księży
Kanoników Regularnych,
- w środę św.Jana Marii Vianneya, kapłana,
- w piątek Święto Przemienienia Pańskiego, w naszym Zakonie
obchodzone jest jako Uroczystość.
3. W poniedziałek można uzyskać odpust zupełny (Porcjunkuli),
warunkiem jest wypełnienie zwyczajnych wymagań i nawiedzenie
kościoła oraz odmówienie w nim modlitwy: Ojcze Nasz.. i Wierzę..
4. W tym tygodniu przypada też Pierwszy Czwartek, Pierwszy Piątek
i Pierwsza Sobota sierpnia.
5.Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne
Seminarium, na biednych w parafii i na prace w kościele.

6. Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszli:
Śp. Stanisław Woźniczka z ul. Dietla
Irena Baran z ul. Brzozowej
Irena Kulpa z ul. Brzozowej
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

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

Wszystkim życzymy: SZCZĘŚĆ BOŻE !
Kanonicy Regularni Laterańscy

8.08.2004 – 19 Niedziela Zwykła

Ogłoszenia duszpasterskie

1. W dniu dzisiejszym przypada wspomnienie św. Dominika,
kapłana.

2. W tym tygodniu w liturgii obchodzić będziemy:
- w poniedziałek Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty
Stein), dziewicy i męczennicy, patronki Europy

- we wtorek Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
- w środę wspomnienie św. Klary, dziewicy
- w piątek Święto Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej.
- w sobotę wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana
i męczennika.

3. Tradycyjna pielgrzymka z naszej parafii do Kalwarii
Zebrzydowskiej wyruszy 12 sierpnia po Mszy św. o godz. 630. Powrót
z pielgrzymki 15 sierpnia w godzinach popołudniowych.

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

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

Wszystkim życzymy: SZCZĘŚĆ BOŻE !

Kanonicy Regularni Laterańscy

15.08.2004 – 20 Niedziela Zwykła
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest najstarszym Świętem Maryjnym w
Kościele. Kościół uczy: „Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu
ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej”.
Tradycyjne poświęcenie, ziół, kwiatów i owoców odbędzie się po Mszy św. o godz. 930 i 1100
Dziś przypada też 84 rocznica „Cudu nad Wisłą”. Przez wstawiennictwo Matki Bożej
polecajmy Panu Bogu naszą Ojczyznę, a dla tych, którzy oddali życie w obronie Ojczyzny,
prośmy o zbawienie wieczne.

2. W tym tygodniu w Liturgii obchodzić będziemy:

- w poniedziałek wspomnienie św. Stefana Węgierskiego, króla.
W tym dniu imieniny obchodzi ks. dr Stefan Ryłko, zapraszamy na Mszę św. w Jego intencji, o
godz. 800, przy ołtarzu bł. Stanisława Kazimierczyka
Zapraszamy też na Mszę św. o godz. 1900 w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II
- we wtorek Święto św. Jacka, kapłana, patrona Archidiecezji Krakowskiej
- w piątek wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła.

3. We wtorek, 17 sierpnia, wspominać będziemy drugą rocznicę konsekracji bazyliki
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. W tym dniu Ks. kard. Franciszek Macharski
odprawi Uroczystą Mszę św. o godz. 15 (po Godzinie Miłosierdzia), a następnie
dokona poświęcenia i otwarcia wieży przy bazylice.

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

5. Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszli:
Śp. Teresa Jurkiewicz z ul. Miodowej

Grzybek Katarzyna z ul. Starowiślnej
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

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

Wszystkim życzymy: SZCZĘŚĆ BOŻE !

Kanonicy Regularni Laterańscy

29.08.2004r.-XXII –Niedziela Zwykła.
Ogłoszenia Duszpasterskie.

1.W dniu dzisiejszym przypada wspomnienie Męczeństwa św. Jana Chrzciciela.

2.W środę –1 września rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego. Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci
szkolne i młodzież oraz rodziców, nauczycieli i wychowawców na uroczystą Mszę św. o godzinie 8.00,
aby ten nowy rok pracy szkolnej rozpocząć w Imię Boże i z Bożym błogosławieństwem.
Spowiedź św. dla dzieci i młodzieży we wtorek, 31. 08 br. od godz. 17.00 do 18.00.

3. Od środy po przerwie wakacyjnej powraca w dni powszednie Msza św. o godzinie 7.30, w
niedziele Nieszpory o godzinie 18.30 oraz kancelaria parafialna wg stałego porządku.

4. W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek, Pierwszy Piątek i Pierwsza Sobota miesiąca września,
nabożeństwa jak w ciągu roku.
Msza św. Pierwszo-piątkowa dla dzieci szkolnych i młodzieży o godzinie 17.00, okazja do spowiedzi
św. od godziny 16.30.

5. Od najbliższej soboty, tj. od 4.09. rozpoczynają się nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych w
Domu Katechetycznym, ul. św. Wawrzyńca 6, początek spotkań o godzinie 17.00.

6. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na ubogich w Parafii i na
prace w kościele.

9. Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszli:
-śp. Julian Wodniak z ul. Starowiślnej
-śp. Aniela Wiszniewska z ul Dietla
-śp. Tadeusz Oleszak z ul. Bocheńskiej

Wieczny Odpoczynek racz ...

10. Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i Gościom życzymy
zdrowego i miłego wypoczynku niedzielnego, Bożej opieki i błogosławieństwa w nowym tygodniu.
Dzieciom i młodzieży w Nowym Roku Szkolnym wiele radości i samych dobrych wyników w nauce,
zdrowia i Bożego błogosławieństwa.
Pozdrawiamy ludzi chorych , starszych i samotnych polecając ich w modlitwach.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże !

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

5.09.2004r. – XXIII - Niedziela Zwykła

Ogłoszenia duszpasterskie

1.

W dniu dzisiejszym przypada wspomnienie bł. Marii Teresy z Kalkuty.

2.

W tym tygodniu w Liturgii obchodzić będziemy:

- we wtorek – św. Melchiora Grodzieckiego, kapłana i męczennika,
- w środę – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, w tym dniu przypada też Święto Matki Bożej
Gietrzwałdzkiej, upamiętniające cudowne objawienia Matki Bożej polskim dzieciom w Gietrzwałdzie na
Warmii. Objawienia te zostały uznane przez władzę kościelną.
Nasza Parafia organizuje Pielgrzymkę do Gietrzwałdu na Uroczystości Odpustowe, które odbędą się w
niedzielę 12 września, informacje znajdują się w gablotach przed kościołem.
- w czwartek – bł. Anieli Salawy, dziewicy.

3.

W przyszłą niedzielę 12 września – Ogólnodiecezjalna Pielgrzymka Rodzin Katolickich do
Kalwarii Zebrzydowskiej, z Parafii naszej będzie autokar, są jeszcze wolne miejsca, szczegóły tej
pielgrzymki znajdują się w gablotach przed kościołem.

4.

Od soboty 4 września rozpoczęły się wrześniowe spotkania dla narzeczonych w Domu
Katechetycznym ul. Św. Wawrzyńca 6, początek spotkań o godz. 17.00.

5.

Od najbliższej środy – 8 września rozpoczynają się próby chóru parafialnego. Spotkania w każdą
środę o godz.19 w Domu Katechetycznym. Chór ten istnieje od przeszło 60 lat i aby mógł dalej
rozwijać się i uświetniać nabożeństwa konieczny jest nabór nowych członków. Kierujemy więc
gorące i serdeczne zaproszenie do parafian młodszych i starszych z dobrymi głosami do
wstępowania do chóru parafialnego.

6.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci szkolne z terenu naszej parafii na Mszę św. szkolną w
każdą niedzielę o godz. 11.00.

7. W ostatnią niedzielę września – 26.09. zapraszamy młodzież gimnazjalną wraz z rodzicami na Mszę
św. o godz. 16.00. Będzie to rozpoczęcie całorocznego przygotowania do Sakramentu Bierzmowania.
Klasy III gimnazjalne, które otrzymają Bierzmowania w kwietniu 2005 r., będą miały trzy spotkania
w każdym miesiącu, a klasy I i II gimnazjalne – jako dalsze przygotowanie -jeden raz w miesiącu.
8. Dziś przed kościołem zbierane są ofiary do puszek przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i
Parafialny CARITAS na przybory szkolne dla biednych dzieci z naszej parafii.
9.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na nasze Zakonne Seminarium, na ubogich w
parafii i na prace w kościele.

10. Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszły:
- śp. Antonii Markiewicz z ulicy Halickiej
- śp. Stefania Romanek z ulicy Miodowej
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

11.

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i Gościom życzymy spokojnego
i zdrowego wypoczynku niedzielnego, Bożej Opieki i błogosławieństwa w nowym tygodniu.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych zapewniając ich o pamięci w modlitwach.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

12.09.2004r. – 24 Niedziela Zwykła

Ogłoszenia Duszpasterskie
1.

Łączymy się dziś duchowo z pielgrzymami z naszej parafii w Gietrzwałdzie na Warmii i z
pielgrzymami w Kalwarii Zebrzydowskiej na Archidiecezjalnej Pielgrzymce Rodzin.

2.

W tym tygodniu w Liturgii obchodzić będziemy:
- w poniedziałek - Św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła,
- we wtorek – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, po Mszach św. o godz. 12.00 i
19.00 – ucałowanie Relikwii Krzyża św.,
- w środę - wspomnienie Najświętszej Marii Panny Bolesnej,
- w czwartek - świętych męczenników: Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa, jest to
także miesięczny dzień modlitw w Intencji Ojca Świętego Jana Pawła II, naszej
Ojczyzny i parafialnej grupy Rodziny Radia Maryja, zapraszamy na Mszę św. o
godzinie 19.00.
- w piątek – Św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła.
- w sobotę - Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona młodzieży polskiej i
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

3.

Przypominamy o stałych nabożeństwach w ciągu tygodnia w naszym kościele:
- w poniedziałki - Msza św. i modlitwy przed ołtarzem bł. Stanisława Kazimierczyka o
godz.8.00
- w środy - nabożeństwo do Matki Bożej Łaskawej przed Jej ołtarzem o godz.18.30,
- w czwartki - całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Zwiastowania
Matki Bożej od godz.7.00, w ciągu dnia: o 12.30 - Różaniec, o 15.00 - Modlitwy do
Miłosierdzia Bożego, o 17.45 – Modlitwy Brackie, o 18.30 - Nieszpory z Modlitwą na
zakończenie dnia i błogosławieństwo Eucharystyczne, a o godz. 19.00 Msza św. o
powołania kapłańskie,
- w piątki - Droga Krzyżowa o godz. 18.30.

Każdego dnia o godz.17 jest wspólny Różaniec odmawiany przez grupy modlitewne, a po
wieczornej Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego.
W każdą niedzielę o godz. 7.30 są śpiewane Godzinki ku czci Matki Bożej pod
przewodnictwem pana organisty.

4.

Ponownie kierujemy serdeczne zaproszenie do Parafian, którzy chcą i lubią śpiewać, o
wstępowanie do Chóru Parafialnego. Próby chóru zaczną się w środę o godz. 19.00 w
Domu Katechetycznym.

5.

Składamy serdecznie Bóg zapłać za Ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na biednych w
parafii i na prace w kościele.

6.

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i Gościom
życzymy: zdrowego i miłego wypoczynku niedzielnego, Bożej Opieki, błogosławieństwa i
wielu łask na cały tydzień.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych, zapewniając ich o pamięci w
modlitwach.
Wszystkim życzymy Szczęść Boże!

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy
19.09.2004 r. – 25 Niedziela Zwykła

Ogłoszenia Duszpasterskie
7.

W dniu dzisiejszym przypada św. Januarego, biskupa i męczennika.
W trzecią niedzielę września, obchodzimy w kościele katolickim w Polsce, jako Dzień
Środków Społecznego Przekazu. Orędzie Ojca Św. Jana Pawła II na 38 Światowy Dzień
Środków Społecznego Przekazu nosi tytuł: Media w rodzinie – ryzyko i bogactwo. Wielki
postęp techniczny, szybki rozwój i masowy dostęp do tych środków zmusza nas
odbiorców, byśmy roztropnie i mądrze z nich korzystali.

Nabożeństwo Adoracyjne Najświętszego Sakramentu o godz. 18.30, po Nabożeństwie
zebranie Arcybractwa w domu katechetycznym.

8.

W tym tygodniu w Liturgii obchodzić będziemy:
- we wtorek – Święto liturgiczne – św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty,
- w środę - bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej, dziewicy,
- w czwartek – św. Ojca Pio, zakonnika,
- w sobotę - bł. Władysława z Gielniowa, kapłana.

9.

10.

W środę przypadają imieniny Ks. Wizytatora Prowincji Polskiej Kanoników Regularnych
Laterańskich Ks. lic. Tomasza Ratajczaka.
Otoczmy Go naszą modlitwą i życzliwością, i wypraszajmy Mu potrzebne Boże łaski do
kierowania naszym Zakonem w Polsce, zapraszamy na Mszę św. w Jego intencji o godz.
6.30

Ogłoszenia Katechetyczne:

W przyszłą niedzielę – 26.09. zapraszamy młodzież gimnazjalną wraz z rodzicami
na Mszę św. o godz. 16.00. Będzie to rozpoczęcie całorocznego przygotowania do
Sakramentu Bierzmowania. Klasy III gimnazjalne, które otrzymają Bierzmowania
w kwietniu 2005r., będą miały trzy spotkania w każdym miesiącu, a klasy I i II
gimnazjalne – jako dalsze przygotowanie -jeden raz w miesiącu.
11.

Ponownie kierujemy serdeczne zaproszenie do Parafian, którzy chcą i lubią śpiewać, o
wstępowanie do Chóru Parafialnego. Próby chóru odbywają się w każdą środę o godz.
19.00 w Domu Katechetycznym.

12.

Wobec częstych kradzieży w kościele, a ostatnio na zewnątrz kościoła, prosimy parafian o
zwracanie uwagi na podejrzane osoby.

13.

Składamy serdecznie Bóg zapłać za Ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na biednych w
parafii i na prace w kościele.

14.

Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszli:
- śp. Bronisława Michalik z Pl. Nowego
śp. Karol Osak z ul. Józefa
śp. Agnieszka Chraścik z ul. Bożego Ciała
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

-

15.

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i Gościom
życzymy: zdrowego i miłego wypoczynku niedzielnego, Bożej Opieki, błogosławieństwa i
wielu łask na cały tydzień.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych, zapewniając ich o pamięci w
modlitwach.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

26.09.2004r.- 26 Niedziela Zwykła

Ogłoszenia duszpasterskie

1. W dniu dzisiejszym przypada wspomnienie świętych męczenników Kosmy i Damiana.
Zapraszamy do wspólnego śpiewania Nieszporów Niedzielnych i Modlitwy na zakończenie dnia o
godzinie 18.30.

2. W tym tygodniu w Liturgii obchodzić będziemy:
- w poniedziałek – św. Wincentego a Paulo, kapłana,
- we wtorek – św. Wacława, męczennika, patrona katedry wawelskiej,
- w środę – Święto liturgiczne - Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela, i Rafała,
- w czwartek - św. Hieronima , kapłana i doktora Kościoła
- w piątek - św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła,
- w sobotę - świętych Aniołów Stróżów.

3. W piątek 1 października rozpoczęcie Nabożeństw Różańcowych o godz. 18.15. Na
rozpoczęcie i zakończenie oraz w każdą niedzielę procesja.
Do modlitwy różańcowej zachęca nas i wzywa Matka Boża we wszystkich swoich objawieniach, w
tym również na Polskiej Ziemi w Gietrzwałdzie.
Zapraszamy wszystkich Parafian, dzieci, młodzież, rodziców, ludzi starszych do wspólnej modlitwy
różańcowej. Modlić się będziemy szczególnie za Ojca Świętego, za dzieci i młodzież o katolickie
wychowanie, za chorych i o pokój w świecie.
W przyszłą niedzielę 3 października Nabożeństwo Różańcowe zostanie odprawione wyjątkowo o
godz. 18.00 z procesją w kościele do pięciu ołtarzy.

4. W tym tygodniu przypada I Piątek i I Sobota Miesiąca. Msza św. pierwszopiątkowa dla dzieci i
młodzieży o godz.17.00. Spowiedź św. od godz.16.30.
5. W sobotę 2 października rozpocznie się kolejna seria nauk dla narzeczonych w Domu
Katechetycznym o godz. 17.00.
6. Ogłoszenia Katechetyczne:

Dziś zapraszamy młodzież III klas gimnazjalnych wraz z rodzicami na Mszę św. o godz.
16.00. Będzie to rozpoczęcie całorocznego przygotowania do Sakramentu Bierzmowania.

7. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na biednych w Parafii, na
prace w kościele i na pomoce szkolne dla dzieci z ubogich rodzin.

8. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, Parafianom i Gościom życzymy:
zdrowego i miłego przeżycia niedzieli oraz błogosławieństwa Bożego na nowy tydzień
pracy i nauki.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych, zapewniając ich o pamięci w
modlitwach.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

03.10.2004 – 27 Niedziela Zwykła
Ogłoszenia Duszpasterskie

1.

W dzisiejszą niedzielę rozpoczyna się w Kościele Tydzień Miłosierdzia. Obchodzony jest pod
hasłem: „Życiem otulona śmierć Naśladować Chrystusa w posłudze hospicyjno-paliatywnej”.
Tydzień ten ma charakter wezwania do przyjęcia postawy miłosierdzia wobec ludzi cierpiących,
chorych i umierających. Wokół nas ciągle przybywa ludzi ubogich, cierpiących i potrzebujących
pomocy. Nasza postawa modlitewna i konkretne czyny miłosierdzia będą widocznym
świadectwem realizacji słów Pana Jezusa: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest
miłosierny”.
Przy ołtarzu Św. Michała Archanioła wystawiona jest puszka na pomoc potrzebującym.
Są też wyłożone Deklaracje wsparcia i druki Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
Zachęcamy wszystkich, kogo stać, do wsparcia tych szlachetnych dzieł czynnego miłosierdzia.

2.

Zapraszamy Parafian na Nabożeństwo Różańcowe z procesją w kościele do pięciu ołtarzy o
godz. 18.00.
Rozważania tajemnic różańcowych poprowadzą nasi klerycy, a poszczególne dziesiątki Różańca
poprowadzą: 1 – dzieci i młodzież; ministranci i asysta, 2 – Członkowie Żywego Różańca; 3 –
Rodzina Radia Maryja i Adopcja dziecka nie narodzonego; 4 – Kościół domowy i Katolickie
Stowarzyszenie Rodzin; 5 – Arcybractwo Pięciu Ran Pana Jezusa i Najświętszego Sakramentu.
Modlić się będziemy szczególnie w intencji ludzi chorych, cierpiących i samotnych.

3.

W tym tygodniu w Liturgii obchodzić będziemy:
- w poniedziałek – św. Franciszka z Asyżu, w tym dniu imieniny obchodzi J. Em. Kard.
Franciszek Macharski, metropolita krakowski, otoczmy go naszą gorącą modlitwą.

4.

we wtorek – św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy, apostołki Miłosierdzia Bożego.
w czwartek– Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, święto wszystkich, którzy
kochają Matkę Bożą i odmawiają Różaniec.
w sobotę – Święto liturgiczne Bł. Wincentego Kadłubka, biskupa.

Od poniedziałku rozpoczynają się regularne spotkania formacyjne dla młodzieży klas III
Gimnazjum przed przyjęciem Sakramentem Bierzmowania. Kierujemy prośbę do rodziców i
młodzieży, aby na te spotkania przychodzić od początku i nie odkładać na później.
Przypominamy też o postanowieniu Episkopatu Polski, że młodzież na spotkania przed
Bierzmowaniem uczęszcza do swoich parafii zamieszkania. Spotkania te odbywają się trzy
razy w miesiącu w małych grupach.
Również klasy I i II gimnazjalne mają spotkania w Domu Katechetycznym jako dalsze
przygotowanie do bierzmowania raz w miesiącu.

5.

W przyszłą Niedzielę 10.X. w całej Polsce obchodzony będzie Dzień Papieski.
Przed kościołem i na ulicach będzie prowadzona kwesta na Papieską Fundację kształcenia
zdolnej a biednej młodzieży w naszym kraju. Fundacja ta jest żywym pomnikiem
upamiętniającym pontyfikat Jana Pawła II.

6.

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

7.

Z naszej rodziny parafialnej odeszli:
śp. Helena Pokrywka z ul. Halickiej,
śp. Wanda Chomicka z ul. Starowiślnej,
śp. Władysława Kostuch z ul. Starowiślnej,
śp. Jan Śliwiński z ul. Wrzesińskiej.
Wieczny odpoczynek …

8.

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i Gościom
życzymy: zdrowego i miłego wypoczynku niedzielnego, Bożej Opieki, błogosławieństwa i wielu
łask na cały tydzień.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych, zapewniając ich o pamięci w modlitwach.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!
Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

10.10.2004 - 28 Niedziela Zwykła
Ogłoszenia Duszpasterskie

1.

Dzisiejsza Niedziela obchodzona jest w całej Polsce jako Dzień Papieski. Istotą
tego dnia jest upamiętnienie i przypomnienie osoby Ojca Świętego Jana Pawła
II i jego pontyfikatu.
Hasłem tegorocznego Dnia Papieskiego są słowa: „Jan Paweł II –
Pielgrzym Pokoju”
Żywym i trwałym wotum wdzięczności Panu Bogu za naszego Rodaka Jana
Pawła II jest Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, niesie ona pomoc dla
biednej i zdolnej młodzieży przez fundowanie stypendiów.
Ofiary na ten cel zbierane są dziś przed kościołem (w przedsionku kościoła) do
specjalnych puszek oraz wystawione są w kościele na ołtarzach: Miłosierdzia Bożego i
Św. Michała Archanioła.

2.

3.

Nabożeństwo Różańcowe z procesją w kościele o godz. 18.15, modlitwę
poświecimy szczególnie w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II. Zapraszamy
Parafian do wspólnej modlitwy w przed zbliżającym się Jubileuszem 26-lecia
Pontyfikatu.
W tym tygodniu w Liturgii obchodzić będziemy:
- we środę – Bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana

- w czwartek – Św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy

- w piątek – Św. Teresy z Avilla, dziewicy i doktora Kościoła
- w sobotę - Św. Jadwigi Śląskiej. W tym dniu przypada również 26 rocznica wyboru na Stolicę
Apostolską Ojca Św. Jana Pawła II – Msza św. koncelebrowana w Jego intencji o godz.19.00.
Serdecznie zapraszamy do licznego udziału i wspólnej modlitwy w intencji Papieża.
4.

Kierujemy gorącą prośbę i serdeczną zachętę do rodziców dzieci i młodzieży o
włączenie się do służby ołtarza jako ministranci i lektorzy. Brak ministrantów
starszych i młodszych w czasie Mszy św. i nabożeństw jest smutnym obrazem parafii.
Odpowiedzialnym za Służbę Ołtarza jest Ks. Wojciech Ćwikała.

5.

Przypominamy młodzieży klas I, II, III Gimnazjum o konieczności systematycznego
uczęszczania do swojej parafii na spotkania przygotowujące do Sakramentu
Bierzmowania. Dokładny plan spotkań jest wywieszony w gablotkach przed
kościołem, na drzwiach Domu Katechetycznego i w szkole.

6. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na
biednych i na prace w kościele.
7. Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszły:
-śp. Janina Koziarczyk z ul. Krakowskiej,

-śp. Agnieszka Wilk z ul. Św. Wawrzyńca
Wieczny Odpoczynek racz im dać Panie...

8. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i
Gościom życzymy: zdrowego i miłego wypoczynku niedzielnego, Bożej Opieki,
błogosławieństwa i wielu łask na cały tydzień.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych, zapewniając ich o pamięci w
modlitwach.
Wszystkim: Szczęść Boże!
Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

24.X.2004 – 30 Niedziela Zwykła
Ogłoszenia Duszpasterskie

1.

Dzisiejsza niedziela obchodzona jest w całym Kościele jako – Światowy Dzień
Misyjny i rozpoczyna w naszym kraju – Tydzień Modlitw w int. Misji świętych i
misjonarzy.
Ojciec św. w orędziu misyjnym na 2004 r., które zatytułował: „Eucharystia i
misja – nierozerwalnie związane” zachęca nas do wsparcia dzieł misyjnych
przez modlitwę i ofiarowanie Komunii św.
Przez cały tydzień będziemy się modlić w int. Misji św. i ofiarować Komunię św.
w czasie wieczornej Mszy św. o godz. 19.00, na którą serdecznie zapraszamy.

2.

Zapraszamy na Nabożeństwo Różańcowe z procesją w kościele o godz. 18.15

3.

W tym tygodniu w Liturgii obchodzić będziemy:
– w czwartek święto liturgiczne Świętych Apostołów Szymona i Judy
Tadeusza. W tym dniu imieniny obchodzi Ks. Proboszcz Tadeusz
Masłowski, zapraszamy na Mszę św. w int. solenizanta o godz. 6.30.

4.

Na wypominki roczne i miesięczne przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii
parafialnej.

5.

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

6.

Ofiary na wspomożenie Misji Świętych można składać do puszki przy ołtarzu
św. Michała Archanioła.

7.

Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszły:
+ Cecylia Cichy z ul. Krakowskiej,
+ Raissa Kalisz z ul. Krakowskiej
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

8.

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i
Gościom życzymy: zdrowego i miłego wypoczynku niedzielnego, Bożej Opieki,
błogosławieństwa i wielu łask na cały tydzień.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych, zapewniając ich o pamięci
w naszych
modlitwach.

Wszystkim: Szczęść Boże!

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

31.X.2004 – 31 Niedziela Zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie

1. Zapraszamy na ostatnie Nabożeństwo Różańcowe z procesją w kościele na godz. 18.15.

2. W poniedziałek - 1.XI – Uroczystość Wszystkich Świętych, święto obowiązkowe, Msze św. jak
w każdą niedzielę. Tradycyjne Nieszpory wprowadzające w Liturgię modlitw przed Dniem
Zadusznym z procesją w kościele i modlitwami za zmarłych o godz. 18.00.

3. We wtorek - 2.XI. – przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli Dzień
Zaduszny. Dla wierzących jest to szczególny dzień pamięci, modlitw i uzyskania Odpustu
Zupełnego za zmarłych.

Msze św. w tym dniu za poleconych zmarłych w wypominkach o godz. 8.00 i 19.00. Procesja
żałobna z modlitwami za zmarłych w kościele po Mszy św. o godz. 8.00 i o godz. 18.00 –
Nieszpory za zmarłych i procesja w kościele.

4. Wypominki w miesiącu listopadzie przed wieczorną Mszą Św. w: poniedziałki, wtorki i
soboty połączone z modlitwą różańcową o godz. 18.30.

Wypominki roczne w każdy ostatni piątek miesiąca przed wieczorną Mszą św. i o godz. 19.00
Msza św. za tych zmarłych.

Dziś i jutro w przedsionkach kościoła nasi klerycy przyjmują na wypominki na miesiąc
listopad.

Na wypominki jednorazowe można przynosić do połowy listopada. Wypominki roczne można
składać w zakrystii i kancelarii do końca miesiąca.

5. W czwartek 04.XI. obchodzimy wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa.

W tym dniu obchodzi swoje imieniny Ojciec Święty Jan Paweł II, oraz nasz Brat
Karol Krzyżanowski zakrystianin. Msza św. w intencji solenizantów o godz. 6.30.
6. W tym tygodniu przypada I Czwartek i I Piątek i I Sobota miesiąca listopada.
Msza św. dla dzieci i młodzieży w I Piątek o godz. 17.00.
7. Przypominamy jeszcze raz, że spotkanie rodzin chcących należeć do wspólnoty Ruchu
Domowego Kościoła odbędzie się 7.XI. w Domu Katechetycznym po Mszy św. o
godz. 12.15.
8. Nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych w miesiącu listopadzie rozpoczną się w sobotę 6.XI
o godz. 17.00 w Domu Katechetycznym.

9. Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszły:
Śp. Helena Bąk z ul. Starowiślnej,
Śp. Józefa Ślusarczyk, ul. Starowiślnej,
Śp. Czesława Antkowiak ul. Dietla,
Śp. Teresa Głowacka z ul. Podgórskiej.
Wieczny odpoczynek

10. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i Gościom
życzymy: błogosławieństwa Bożego i wielu potrzebnych łask oraz owocnego przeżycia Dnia
Zadusznego w którym szczególnie modlimy się i pamiętamy o naszych zmarłych.

Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!

Kanonicy
Laterańscy

Regularni

1.XI.2004 - Uroczystość Wszystkich Świętych
Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzisiaj Uroczystość Wszystkich Świętych; Święto obowiązkowe. Wspominamy
świętych, którzy odeszli z tej ziemi i osiągnęli już pełnię życia i szczęścia,
dlatego cieszą się chwałą oglądania Boga, a dla nas są wzorem do
naśladowania.
2. Dziś i jutro przez cały dzień można uzyskać Odpust Zupełny i ofiarować go za
zmarłych. Warunkiem uzyskania odpustu jest: pobożne nawiedzenie kościoła,
stan Łaski Uświęcającej, odmówienie modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Boga
oraz modlitwa w intencji Ojca Świętego.

Wierni, którzy w dniach od 1 do 8 listopada pobożnie nawiedzą cmentarz i
pomodlą się za zmarłych, mogą uzyskać również Odpust Zupełny i ofiarować go
z dusze w czyśćcu cierpiące.

3. Zapraszamy dziś na tradycyjne Nieszpory za zmarłych z procesją w kościele o
godz. 18.00.
4. Jutro 2 listopada - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień
Zaduszny. Uroczyste Msze święte za zmarłych polecanych w wypominkach o
godz. 8.00 i o 19.00. po Mszy św. o godz. 8.00 procesja w kościele z
modlitwami wstawienniczymi za zmarłych.
Nieszpory żałobne o godz. 18.00, a po nich procesja w kościele z modlitwami za
zmarłych.

5. Wypominki w miesiącu listopadzie przed wieczorną Mszą św. w poniedziałki,
wtorki i soboty o godz. 18.30.
Wypominki roczne w każdy ostatni piątek miesiąca przed wieczorną Mszą św. i
o godz. 19.00 Msza św. za tych zmarłych.

Na wypominki roczne można składać w zakrystii lub Kancelarii Parafialnej.
Na wypominki jednorazowe przyjmują klerycy w przedsionkach kościoła

6. Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej naszym Drogim Parafianom i
Gościom życzymy: zdrowego i miłego wypoczynku świątecznego, Bożej Opieki,
błogosławieństwa i wielu łask oraz owocnego przeżycia Dnia Zadusznego.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych, zapewniając ich o pamięci
w modlitwach.

Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!

Kanonicy Regularni Laterańscy

14.XI.2004 – 33 Niedziela Zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie

1. Nieszpory Niedzielne i Modlitwa na zakończenie dnia o godz. 18.30,
serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału razem z naszą Wspólnotą Zakonną..
2. W tym tygodniu w Liturgii obchodzić będziemy:
- we wtorek – Matki Bożej Miłosierdzia – Ostrobramskiej.
Modlimy się też w tym dniu w intencji Ojca Św. Jana Pawła II – jak
każdego 16 dnia miesiąca. Msza Św. w intencji Ojca Św., naszej
Ojczyzny i Rodziny Radia Maryja o godz. 19.00. Po Mszy Św. zebranie
Rodziny Radia Maryja.
- w czwartek – Bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy,
- w piątek - Bł. Salomei, zakonnicy
- w sobotę - Św. Rafała Kalinowskiego, kapłana.
W tym dniu imieniny obchodzi Ks. Feliks Mleczko, zapraszamy na
Mszę Świętą w jego intencji o godz. 6.30.
3. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Uroczystość Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata i ostatnią niedzielę w ciągu roku kościelnego.
4. W ciągu tygodnia przed wieczorną Mszą św. są odprawianie stałe nabożeństwa:
- w poniedziałki, wtorki i soboty - Różaniec do Matki Bożej prowadzony
przez kleryków połączony z wypominkami,
- w środy - Nabożeństwo do Matki Bożej Łaskawej przed Jej ołtarzem o
godz. 18.30.
- w czwartki - całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz.
7.00 rano, a w ciągu dnia: o godz. 12.30 – Różaniec o powołania
kapłańskie, o 15.00 – Koronka i modlitwy do Miłosierdzia Bożego, o
godz. 17.45 – Modlitwy Brackie, o godz. 18.30 – Nieszpory
Eucharystyczne, Modlitwa Kościoła na zakończenie dnia i
błogosławieństwo Eucharystyczne.
- w piątki – Droga Krzyżowa o godz. 18.30

5. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na
biednych w parafii i na prace w kościele.
6. Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszli:
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
7. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i
Gościom życzymy: zdrowego i miłego wypoczynku niedzielnego, Bożej Opieki,
błogosławieństwa i wielu łask na cały tydzień.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych, zapewniając ich o pamięci
w modlitwach.
Wszystkim: Szczęść Boże!
Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

Rekolekcje Adwentowe
12 – 15 grudnia 2004

Rekolekcje Adwentowe
12 – 15 grudnia 2004

Niedziela – 12 grudnia

Rozpoczęcie Rekolekcji na Mszach św.:
6.30, 8.00, 9.30, 11.00 (dla dzieci), 12.15, 16.00 (dla młodzieży), 19.00.

Poniedziałek – 13 grudnia

godz. 6.30 - Msza św. z nauką
godz. 12.00 - Msza św. z nauką
godz. 16.00 - Nabożeństwo dla dzieci
godz. 18.00 - Nabożeństwo dla młodzieży
godz. 19.00 - Msza św. z nauką

Wtorek – 14 grudnia

godz. 6.30 - Msza św. z nauką
godz. 12.00 - Msza św. z nauką
godz. 16.00 - Nabożeństwo dla dzieci
godz. 18.00 - Nabożeństwo dla młodzieży
godz. 19.00 - Msza św. z nauką

Środa – 15 grudnia
Zakończenie Rekolekcji

godz. 6.30 - Msza św. z nauką
godz. 12.00 - Msza św. z nauką
godz. 16.00 - Msza św. dla dzieci
godz. 18.00 - Msza św. dla młodzieży
godz. 19.00 - Msza św. z nauką

Spowiedź święta w środę

dla dzieci:

od 15.30 - 16.00

dla młodzieży:

od 17.00 - 18.00

dla ogółu parafian:

od 6.30 - 9.00
od 11.00- 13.00
od 18.00-20.00

Rekolekcje prowadzi:
Ks. mgr Robert Mazurkiewicz CRL promotor powołań

Niedziela – 12 grudnia

Rozpoczęcie Rekolekcji na Mszach św.:
6.30, 8.00, 9.30, 11.00 (dla dzieci), 12.15, 16.00 (dla młodzieży), 19.00.

Poniedziałek – 13 grudnia

godz. 6.30 - Msza św. z nauką
godz. 12.00 - Msza św. z nauką
godz. 16.00 - Nabożeństwo dla dzieci

godz. 18.00 - Nabożeństwo dla młodzieży
godz. 19.00 - Msza św. z nauką

Wtorek – 14 grudnia

godz. 6.30 - Msza św. z nauką
godz. 12.00 - Msza św. z nauką
godz. 16.00 - Nabożeństwo dla dzieci
godz. 18.00 - Nabożeństwo dla młodzieży
godz. 19.00 - Msza św. z nauką

Środa – 15 grudnia
Zakończenie Rekolekcji

godz. 6.30 - Msza św. z nauką
godz. 12.00 - Msza św. z nauką
godz. 16.00 - Msza św. dla dzieci
godz. 18.00 - Msza św. dla młodzieży
godz. 19.00 - Msza św. z nauką

Spowiedź święta w środę

dla dzieci:

od 15.30 - 16.00

dla młodzieży:

od 17.00 - 18.00

dla ogółu parafian:

od 6.30 - 9.00
od 11.00- 13.00

od 18.00-20.00
Rekolekcje prowadzi:
Ks. mgr Robert Mazurkiewicz CRL promotor powołań

28.XI.2004 – I Niedziela Adwentu
Ogłoszenia duszpasterskie

1.

W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy w Kościele Nowy Rok Liturgiczny i Okres Adwentu.
Adwent dla ludzi wierzących jest szczególnym czasem wyciszenia, religijnej refleksji i radosnego
oczekiwania na Uroczystość Narodzenia Pańskiego oraz na powtórne przyjście Jezusa
Chrystusa na końcu czasów.
Niech będzie to czas otwartości na Słowo Boże, wypełniony dobrymi czynami i czas trzeźwości.
Przez cały Adwent Msza św. Roratnia w dni powszednie będzie odprawiana o godz. 6.30.
Zachęcamy wszystkich Parafian, ludzi starszych, dzieci i młodzież do licznego udziału.

2.

Zapraszamy do wspólnego śpiewania Nieszporów Adwentowych i Modlitwę na zakończenie
dnia razem z naszą Wspólnotą Zakonną o godz. 18.30.

3.

W Liturgii w tym tygodniu obchodzić będziemy:
- we wtorek: święto liturgiczne Św. Andrzeja, Apostoła.
Tego dnia obchodzi imieniny Przeor Klasztoru Bożego Ciała Ks. mgr Andrzej Oleksy CRL,
zapraszamy parafian na Mszę św. w intencji Ks. Solenizanta w poniedziałek o godz. 19.00.
- w czwartek: bł. Rafała Chylińskiego, kapłana
- w piątek - św. Franciszka Ksawerego, kapłana
- w sobotę - św. Barbary, dziewicy i męczennicy i Św. Jana Damasceńskiego, kapłana i doktora
Kościoła

4.

W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek, Pierwszy Piątek i Pierwsza Sobota miesiąca
grudnia.

Msza św. dla dzieci i młodzieży o godz. 17.00, spowiedź św. od godz. 16.30.
5.

W sobotę 4 grudnia rozpoczyna się seria nauk dla narzeczonych w Domu
Katechetycznym o godz. 17.00.

6.

Tegoroczne Rekolekcje Adwentowe odbędą się od III Niedzieli Adwentu – 12-15 grudnia,
poprowadzi je Ks. mgr Robert Mazurkiewicz CRL.

7.

Od dziś w przedsionkach kościoła można już nabywać świece „Wigilijnej Pomocy Dzieciom”,
ofiary składane przy zakupie świec są przeznaczone na dzieła dobroczynne Caritas
Archidiecezji Krakowskiej i na biedne dzieci w naszej parafii. Zachęcamy do ich nabywania.

8.

Od najbliższego poniedziałku klerycy naszego Seminarium będą roznosić po parafii opłatki
wigilijne. Ofiary składane przy tej okazji przeznaczone są na potrzeby kościoła i na kształcenie
naszych kleryków. Parafia nikogo innego nie wysyła do roznoszenia opłatków.

9.

Od poniedziałku 29.XI rozpoczyna się Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny, modlić się będziemy po Mszy św. o godz. 12.00.

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:
Śp. Jan Grabowski z ul. Bocheńskiej i Janusz Smoląg z ul. Bożego Ciała
Wieczny Odpoczynek racz im dać Panie…

11.

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i Gościom
życzymy z Bogiem przeżytej niedzieli oraz błogosławieństwa i wielu łask na czas Adwentu.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych zapewniając ich o pamięci w modlitwach.

Wszystkim życzymy Szczęść Boże!

Kanonicy Regularni Laterańscy

5.XII.2004 – II Niedziela Adwentu.
Ogłoszenia duszpasterskie

1.

Dzisiejsza Niedziela rozpoczyna drugi tydzień Adwentu. Głosem św. Jana Chrzciciela:
„Przygotujcie drogę Panu” Kościół zachęca nas do poprawy życia i przygotowania się na

przyjście Pana. Dopomogą nam w tym rekolekcje adwentowe, które rozpoczniemy w przyszłą
niedzielę na wszystkich Mszach św. Dokładny program rekolekcji jest wywieszony w gablotach
przed wejściem do kościoła, na ołtarzach bocznych są wyłożone wydrukowane programy,
prosimy o zabranie ich do swoich domów.
2.

Zapraszamy dziś do śpiewania Nieszporów Adwentowych i na Liturgiczną Modlitwę na
zakończenie dnia razem z naszą Wspólnotą Zakonną o godz. 18.30.

3.

W tym tygodniu w Liturgii obchodzić będziemy:
- w poniedziałek – św. Mikołaja, biskupa,
- we wtorek – św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła,
- w środę - 8.XII obchodzić będziemy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N.M.P. Msze św.
jak w dzień powszedni, dodatkowa Msza św. o godz. 16.00, zachęcamy do udziału we Mszy
św., jako wyraz czci dla Matki Bożej.

W tym dniu gorąco zapraszamy młodzież naszej parafii na specjalne czuwanie modlitewne o
godz. 19.30 w naszym kościele. Czuwanie poprowadzą klerycy naszego Seminarium razem z
młodzieżą, przewidziana jest obecność Dostojnego Gościa z Rzymu.

4.

Przypominamy, że w naszym kościele przez cały Adwent w dni powszednie Roraty są
odprawiane o godz. 6.30, gorąco zachęcamy do udziału dzieci, młodzież i starszych.

5.

Klerycy naszego Seminarium roznoszą w Parafii opłatki wigilijne, prosimy o życzliwe ich
przyjęcie. Podjemy do wiadomości, że parafia nikogo innego nie uprawnia do roznoszenia
opłatków.

6.

W przedsionkach kościoła są rozprowadzane świece „Wigilijnej Pomocy Dzieciom”
krakowskiego Caritas, gorąco zachęcamy do ich nabywania. Ofiary z zakupu tych świec są
przeznaczone na biedne dzieci również z naszej Parafii.

7.

Dzisiejsza Niedziela jest dniem modlitwy za Kościół Katolicki na Wschodzie, ofiary na ten cel
można składać do puszki przy ołtarzu św. Michała Archanioła.

8.

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

9.

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i Gościom
życzymy zdrowego i miłego wypoczynku niedzielnego, Bożej opieki i błogosławieństwa oraz
obfitych łask na czas Adwentu.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych zapewniając ich o pamięci w modlitwach i
prosimy o modlitwy w intencji Rekolekcji Adwentowych.

Wszystkim życzymy Szczęść Boże!

Kanonicy Regularni Laterańscy

18. 04.2004 – II Niedziela Wielkanocna
Niedziela Miłosierdzia Bożego.

„Kto w tym dniu przystąpi do źródeł życia (Spowiedź i Komunia Święta), ten dostąpi
zupełnego odpuszczenia win i kar” – słowa te, wypowiedział Pan Jezus do św. Siostry
Faustyny, ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Warunkami koniecznymi do uzyskania łaski odpustu są: Spowiedź św., czyli stan łaski
uświęcającej, wola nie przywiązywania się do grzechów, pełne uczestnictwo we Mszy św. z
Komunią św. i spełnienie przynajmniej jednego uczynku miłosierdzia wobec drugiego człowieka.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś odpust główny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, a w
naszym dekanacie kazimierzowskim na Osiedlu Oficerskim.
2. Nabożeństwo Adoracyjne Najść. Sakramentu, ze szczególnym uczczeniem
Miłosierdzia Bożego o godz. 18.30. Po Nabożeństwie zebranie Arcybractwa.
3. W poniedziałek 19 kwietnia młodzież naszej parafii otrzyma z rąk Ks. Bp Jana Szkodonia
na Mszy św. o godz. 17.00 Sakrament Bierzmowania.
Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w tym ważnym wydarzeniu naszej parafii i
polecamy młodzież modlitwie parafian.

4. W piątek przypada Uroczystość św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, głównego patrona
Polski.
Z racji Uroczystości nie obowiązuje w piątek wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
W tym dniu imieniny obchodzi Ks. Wojciech Ćwiękała prefekt liceum zapraszamy na
Mszę św. w jego intencji o godz. 6.30 rano.

5. Składamy Bóg zapłać za ofiary na nasze zakonne Seminarium, na biednych w parafii i na
prace remontowe w kościele.

6. Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszli:
śp. Barbara Reiss, z ul. Bonifraterskiej,
śp. Romuald Bielaszewski, z ul. Miodowej,
śp. Adela Berg, z ul. Św. Sebastiana,
śp. Helena Korcala, z ul. Bożego Ciała,
śp. Salomea Puskarz, z ul. Starowiślnej,
śp. Mikołaj Jasielski, z ul. Brzozowej.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

7. Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i Gościom
życzymy:
miłego i zdrowego wypoczynku niedzielnego, Bożego błogosławieństwa, opieki i
potrzebnych łask Bożego Miłosierdzia na nowy tydzień.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych, zapewniając ich o pamięci w
modlitwach.

Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

12.XII.2004 – III Niedziela Adwentu
Ogłoszenia duszpasterskie

1.

Dzisiejsza, Trzecia Niedziela Adwentu w Liturgii św. nosi nazwę „Gaudete” – Radujcie się.
Mamy radować się, bo przyjście Boga zbawiającego nas jest już bliskie.

2.

Dziś na wszystkich Mszach św. w naszej parafii rozpoczynamy Rekolekcje Adwentowe – dni
szczególnej modlitwy, głębszej refleksji i pojednanie się z Panem Bogiem i ludźmi.
Rekolekcje prowadzi Ks. Robert Mazurkiewicz CRL, Promotor powołań.

Serdecznie i gorąco zachęcamy wszystkich parafian do licznego i czynnego udziału w
rekolekcjach. Program rekolekcji adwentowych jest jeszcze wyłożony na ołtarzach.

3.

Nieszpory Adwentowe i Modlitwa Kościoła na zakończenie dnia razem z naszą Wspólnotą
Zakonną o godz. 18.30.

4.

W czwartek miesięczny dzień modlitw w intencji Ojca Świętego Jana Pawła II, Msza św. w
Jego intencji, w intencji naszej Ojczyzny i Radia Maryja o godz. 19.00.

5.

Od piątku 17 grudnia po Mszy św. południowej rozpoczniemy Nowennę do Dzieciątka Jezus
przed Uroczystością Bożego Narodzenia.

6.

W trzecim tygodniu Adwentu przypadają Kwartalne Dni Modlitw o życie chrześcijańskie w
naszych rodzinach. W środę, piątek i sobotę modlić się będziemy na wieczornej Mszy św. za
rodziny naszej parafii.

7.

W przedsionkach kościoła można nabywać świece „Wigilijnej Pomocy Dzieciom”, gorąco
zachęcamy aby możliwie w każdej rodzinie na stole wigilijnym znalazła się tegoroczna świeca
charytatywna.

8.

Dziś po każdej Mszy św. w przedsionkach kościoła będzie można nabyć kalendarz na 2005
roku związany z przyszłorocznym Jubileuszem 600-lecia naszego kościoła i Zakonu w Polsce.
Za złożone ofiary przy tej okazji serdecznie dziękujemy.

9.

Składamy serdeczne Bóg Zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na biednych w
parafii i na potrzeby kościoła.

10.

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i Gościom
życzymy: zdrowego i miłego wypoczynku niedzielnego, Bożej Opieki, Błogosławieństwa i wielu
potrzebnych łask na czas rekolekcji.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych, zapewniając ich o pamięci w naszych
modlitwach i prosząc ich o modlitwy w intencji rekolekcji.

Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

25.04.2004 r. – 3 Niedziela Wielkanocna
Ogłoszenia Duszpasterskie
1. Dziś przypada też Święto św. Marka- ewangelisty.
Zapraszamy do śpiewania Nieszporów Niedzielnych i na modlitwę na
zakończenie dnia razem z naszą Wspólnotą Zakonną dziś o godz. 18.30.
2. W tym tygodniu obchodzić będziemy:
- w czwartek – Święto liturgiczne św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i
doktora Kościoła, patronki Europy. W tym dniu rozpoczyna się nowenna
przed Uroczystością św. Stanisława, bpa i męczennika.
- piątek – rozpoczęcie nabożeństw majowych z procesją Eucharystyczną
wokół kościoła o godz. 18.15
3.
W czwartek 29 kwietnia nasza parafia wraz z całym dekanatem
Kazimierzowskim bierze udział
we Mszy św. w Katedrze Wawelskiej, odprawianej przez ks. Kardynała
Franciszka
Macharskiego o godz. 18. Gorąco zachęcamy do udziału również w sposób
zorganizowany
przez arcybractwo, młodzież, harcerzy.
4. W sobotę 1 maja rozpoczyna się seria nauk majowych dla narzeczonych, w
Domu
Katechetycznym, przy ul. Św. Wawrzyńca 6, początek o godz. 17.
5. W przyszłą niedzielę 2 maja tradycyjna pielgrzymka do Częstochowy, są jeszcze
wolne miejsca w autokarze, szczegółowe informacje można uzyskać w kaplicy
brackiej.
6. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium
Duchowne, na biednych w parafii i na potrzeby kościoła.
7. Z naszej Rodziny Parafialnej Bóg powołał do wieczności:
śp. Marię Palmowską z ul. Brzozowej

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

8. Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym drogim Parafianom i
Gościom życzymy zdrowego i miłego wypoczynku niedzielnego, Bożej opieki i
błogosławieństwa na cały tydzień.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych ogarniając ich wszystkich
nasza modlitwą.

Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

19.12.2004r. – IV Niedziela Adwentu
Ogłoszenia duszpasterskie
1.

Dziś czwarta i ostatnia Niedziela Adwentu, za kilka dni Święto Bożego Narodzenia, na
adwentowym wieńcu płoną już wszystkie cztery świece. Liturgia Kościoła zachęca nas, aby
całe nasze życie było adwentem, czyli czujnym oczekiwaniem na ostateczne przyjście
Chrystusa.

2.

Nabożeństwo Adoracyjne z racji trzeciej niedzieli miesiąca dziś o godz. 18.30, po
nabożeństwie zebranie Arcybractwa.

3.

W piątek ostatni dzień tegorocznego Adwentu i wigilia Bożego Narodzenia. Roraty o godz.
6.30 rano, a ostatnia Msza św. w tym dniu o godz. 12.00 w południe.

4.

Spowiedź św. w piątek trwać będzie nieprzerwanie od godz. 6.00 – 13.00, potem kościół
zostanie zamknięty do godz. 23.00.
Zachęcamy naszych parafian do chrześcijańskiego przeżywania wieczerzy wigilijnej i świąt
Bożego Narodzenia. Pielęgnujmy w naszych rodzinach tradycyjne zwyczaje: łamanie się

opłatkiem, wspólną modlitwę, odczytanie fragmentu Ewangelii i śpiew kolęd. W wigilię
obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
Nie zapomnijmy też o pojednaniu się i zgodzie z ludźmi oraz Panem Bogiem w Sakramencie
pokuty. Bardzo prosimy nie odkładać spowiedzi św. na święta.

5.

Pasterka zostanie odprawiona o północy. Zgodnie z życzeniem naszego Ks. Kardynała
Metropolity Krakowskiego ofiary złożone na tacę w czasie Pasterki są przeznaczone na
Fundusz Obrony Życia SOS naszej Archidiecezji.

6.

W sobotę Uroczystość Narodzenia Pańskiego, Msze św. jak w niedzielę.
W Boże Narodzenie, niedzielę Świętej Rodziny i w Nowy Rok suma o godz. 11.00

7.

W niedzielę obchodzimy święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. W tym dniu przypada
również święto św. Szczepana – pierwszego męczennika.

8.

Pozostało jeszcze dużo świec „Wigilijnej Pomocy Dzieciom”, gorąco zachęcamy i prosimy do
nabywania ich jeszcze dziś, aby nie zabrakło w domach na naszych stołach wigilijnych. Ofiary
składane przy zakupie świec przeznaczone są na pomoc dla najbiedniejszych dzieci, w tym
również dla dzieci naszej parafii.

9.

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

10.

Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszli:
śp. Sabina Ligęza z ul. Meiselsa,
śp. Wojciech Romanowski z ul. Podbrzezie,
śp. Leszek Buczak z Pl. Bawół
śp. Leon Róg z ul. Wrzesińskiej
śp. Stanisława Petko z Pl. Wolnica
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

11.

Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i Gościom
życzymy miłej i spokojnej niedzieli oraz chrześcijańskiego i radosnego przeżycia Wieczerzy
Wigilijnej.
Dzielimy się ze wszystkimi opłatkiem i składamy życzenia, aby Łaska i Miłość Zbawiciela
napełniły nasze serca i domy. Pamiętamy też o ludziach chorych, starszych i samotnych
ogarniając ich modlitwą i życzliwym sercem.

Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

2.02.2003 r.- IV Niedziela Zwykła- Święto Ofiarowania Pańskiego
Ogłoszenia Duszpasterskie.

1. W dzisiejszą niedzielę przypada Święto Ofiarowania Pańskiego, czyli Matki Bożej Gromnicznej.
Tradycyjne poświecenie świec, zwanych gromnicami odbędzie się na każdej Mszy św. Uroczyste
poświęcenie i procesja ze świecami w kościele przed Mszą św. o godz. 930.
Prosimy aby ze świecami zabrać tekturowe zabezpieczenia, przed zalaniem woskiem stal i ławek oraz
posadzki.
W dniu 2 lutego obchodzimy też Dzień Życia Konsekrowanego, w kościołach klasztornych odnawia się
w tym dniu śluby zakonne.

2. Zapraszamy do wspólnego śpiewania Nieszporów Świątecznych i na Modlitwę Kościoła na
zakończenie dnia o godz. 1830.

3. W tym tygodniu w Liturgii obchodzić będziemy:
-

w poniedziałek św. Błażeja, biskupa i męczennika, specjalne błogosławieństwo świecami św.
Błażeja przeciwko chorobom gardła po Mszy św. o godz. 1200.
w środę św. Agaty, dziewicy i męczennicy
w czwartek – pierwszy czwartek miesiąca lutego i wspomnienie św. Męczenników Pawła Miki
i Towarzyszy
w piątek – pierwszy piątek miesiąca, księża zaniosą chorym obłożnie Komunie św. do domów,
Msza św. dla dzieci o godz. 17, Spowiedź św. od godz. 1630. zapraszamy dzieci z Zimowiska w
Domu Katechetycznym

4. Podajemy do wiadomości Parafianom, że w tym roku będziemy mieli Wizytację Kanoniczną Parafii
przez ks. bp. Jana Szkodonia. Wizytacja rozpocznie się przed Bożym Ciałem, a zakończy się po Bożym
Ciele.
Ksiądz Biskup Jan prosi i zachęca, abyśmy sprawę wizytacji polecali Panu Bogu w naszych modlitwach.

5. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na biednych w parafii i na
prace w kościele.
Zakończyliśmy już wizytę duszpasterską czyli kolędę w parafii, wszystkim, którzy przyjęli księży do
swoich domów, za wspólną modlitwę i złożone ofiary na kościół serdecznie dziękujemy.

6. Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszli:
-

śp. Maria Lisowska z ul. Św. Wawrzyńca
śp. Zbigniew Radecki z ul. Krakowskiej
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

7. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym drogim Parafianom i Gościom życzymy
zdrowego i miłego wypoczynku niedzielnego, Bożej opieki i błogosławieństwa oraz wielu potrzebnych
łask na nowy tydzień. Szczególne życzenia dzieciom i młodzieży w drugim tygodniu ferii zimowych,
aby dobrze wypoczęły i nabrały sił do dalszej nauki.
Pozdrawiamy ludzi chorych starszych i samotnych, zapewniając ich o pamięci w modlitwach.

Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

25.12.2004
Uroczystość Narodzenia Pańskiego

Z okazji Uroczystości Narodzenia Pańskiego składamy naszym Drogim Parafianom
i Gościom serdeczne i gorące życzenia: radosnych, spokojnych i zdrowych Świąt.
Niech Jezu Chrystus, Jedyny Odkupiciel człowieka, którego pamiątkę narodzenia z
radością obchodzimy, błogosławi wszystkim, niech obficie obdarzy swą łaską i
pokojem, który jest Jego darem dla „ludzi dobrej woli”.
Kończący się Rok Pański 2004, którym rozpoczął się ogłoszony przez Ojca św. Rok
Eucharystyczny niech umocni wiarę w żywą i realną obecność Zbawiciela w tym sakramencie i
przybliży do Boga każdego z nas, nasze rodziny i całą parafię.

Naszymi życzeniami i darem modlitwy obejmujemy Ojca Świętego Jana Pawła II, biskupów,
kapłanów, zakonników i siostry zakonne, Bractwa religijne, Stowarzyszenia i Ruchy Kościelne,
wszystkie Rodziny naszej parafii, dzieci, młodzież, ludzi chorych, samotnych, starszych i
przebywających w szpitalach.

„Podnieś rączkę Boże Dziecię i błogosław Ojczyznę miłą, dom nasz i majętność
całą i wioski z miastami”.
Za życzenia nadesłane na adres Parafii i Klasztoru składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

Ogłoszenia Duszpasterskie
1. Zapraszamy do wspólnego śpiewania Nieszporów Świątecznych o godz. 18.30.
2. Jutro niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego - Święto świętej Rodziny
Jezusa Maryi i Józefa. W tym dniu przypada Święto św. Szczepana, pierwszego
męczennika.
Ofiary składane na tacę przeznaczone są na Papieską Akademię Teologiczną w
Krakowie i Katolicki Uniwersytet Lubelski.

3. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w Pasterkę na Kościelny
Fundusz Obrony Życia.
4. Kolędę, czyli wizytę duszpasterską w parafii rozpoczniemy po nowym roku.
5. Raz jeszcze na Świąteczne i radosne dni i ostatni tydzień roku 2004 życzymy
wszystkim:

Szczęść Boże!
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26.12.2004 r.- Niedziela w oktawie Narodzenia Pańskiego
Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

Ogłoszenia duszpasterskie
1. W Niedzielę w Oktawie Bożego Narodzenia i równocześnie w ostatnią Niedzielę kończącego
się Starego Roku Kościół obchodzi Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Stawia Ich
jako wzór i przykład naśladowania w naszych rodzinach. Módlmy się dziś szczególnie za
rodziny naszej parafii, aby zawsze były silne Bogiem, skutecznie przeciwstawiały się
wszelkiemu złu, i przekazywały ewangeliczne wartości swoim dzieciom.
2. Zapraszamy dziś do wspólnego śpiewania Świątecznych Nieszporów o godz. 18:30.

3. W poniedziałek św. Jana, Apostoła i Ewangelisty, współpatrona Bazyliki Laterańskiej, w
naszych kościołach zakonnych obchodzone jest jako Uroczystość. Poświęcenie wina po Mszy
św. o godz. 12.00
4. W piątek - ostatni dzień Starego Roku 2004. Przeżyjmy go z wielką wdzięcznością za wszelkie
dobro otrzymane w kończącym się roku i z pokorą przeprośmy Boży Majestat za każdy grzech
i niewierność.
5. Zapraszamy Parafian na godz. 18.00 na Nieszpory z wystawieniem Najświętszego
Sakramentu, procesją w kościele i dziękczynny hymn: „Ciebie Boga wysławiamy”.
Msza św. wieczorem o godz. 19.00 w int. dziękczynno-błagalnej, a po Mszy św. wspólnie
odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

6. Dekret Ks. Kardynała …

7. W sobotę, 1 stycznia, Nowy Rok Pański 2005 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
– święto obowiązkowe. Msze św. jak w każdą niedzielę. W tym dniu z całym Kościołem
modlić się będziemy o pokój dla świata w ramach 38 Światowego Dnia Pokoju.
W tym dniu każdą Mszę św. rozpoczniemy hymnem do Ducha Świętego: „O Stworzycielu
Duchu przyjdź” w celu uproszenia Bożych mocy na cały rok.

8. Kolędę, czyli wizytę duszpasterską w parafii rozpoczniemy od poniedziałku – 3 stycznia.
9. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na biednych w
parafii i na prace w kościele.

10. Z naszej Rodziny parafialnej do wieczności odeszli:
śp. Józefa Rybicka z ul. Św. Wawrzyńca
śp. Eleonora Kowalik z ul. Dajwór
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

11. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i
Gościom, ludziom chorym, starszym i samotnym na ostatnie dni Starego Roku z serca
życzymy: Szczęść Boże!
Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

