
7.01.2007 – Niedziela Chrztu Pańskiego 

Ogłoszenia Duszpasterskie 

 

1. Dzisiejsza niedziela, obchodzona jako Święto Chrztu Pańskiego, kończy w Kościele okres 
Narodzenia Pańskiego. Dziękujemy w dniu dzisiejszym za dar Chrztu św., jaki każdy z nas 
otrzymał. Od jutra rozpoczyna się w Liturgii Okres Zwykły, który będzie trwał do środy 
popielcowej. 

 

2. Zapraszamy dziś do wspólnego śpiewania Nieszporów Świątecznych i 
na Modlitw ę na zakończenie dnia razem z naszą Wspólnotą Zakonną 
o godz. 18.30. 

 

3. Kolęda w tym tygodniu przy ulicach: Starowiślnej, Berka Joselewicza, 
Dajwór, Estery, Izaaka, Podbrzezie,  Św. Sebastiana,  Brzozowej i 
Szerokiej. W czasie trwania kolędy, codziennie w każdej Mszy św. 
modlimy się w int. naszych parafian odwiedzanych po kolędzie, o 
Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Naj świętszej i zdrowie. 

 
4. W sobotę 13 stycznia swoje urodziny obchodzi Ks. Ryszard Siuta 

CRL. Msza św. w int. Ks. Ryszarda w sobotę o godzinie 1200. Serdecznie 
zapraszamy do wspólnej modlitwy.  

 

 

5. Chór parafialny przy Bazylice Bożego Ciała zaprasza chętnych do współpracy, próby chóru 
odbywają się w środy o godz. 19.00. 

 

6. Zaproszenie na Pastorele Staropolskie do Krakowskiej Opery Kameralnej przy ul. Miodowej 
15 sobotę 13 stycznia. Bliższe informacje w przedsionkach kościoła. 

 

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

 

8. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z Ks. Wojciechem w środę o 1800. informacje o 
terminach spotkań pozostałych grup są wywieszone w przedsionkach kościoła. 

 

9. Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszli: + Krystyna Łątka z ul. Starowiślnej i 
tragicznie zmarły + Paweł Ćwierz z Placu Wolnica. Polecajmy ich Miłosierdziu Bożemu. 
Wieczny odpoczynek... 
 



Naszym drogim Parafianom i miłym Gościom – uczestnikom Ofiary Eucharystycznej życzymy: 

miłego i zdrowego wypoczynku niedzielnego, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki 

Najświętszej i życzliwości od ludzi, z którymi w tym tygodniu się spotkają.  

 

Wszystkim życzymy: Szczęść Boże! 

 

Kanonicy Regularni Laterańscy 

. 

 


