13.01.2008 – Niedziela Chrztu Pańskiego
Ogłoszenia Duszpasterskie
1. Dzisiaj przeżywamy Święto Chrztu Pańskiego. To święto kończy w Kościele
okres Narodzenia Pańskiego. Dziękujemy w dniu dzisiejszym Panu Bogu za dar
Chrztu św., jaki każdy z nas otrzymał. Od jutra rozpoczyna się w Liturgii Okres
Zwykły, który będzie trwał do środy popielcowej.
2. Dzisiaj dzień urodzin naszego Współbrata Ks. Ryszarda Siuty CRL. Msza św.
w jego intencji o godz. 12.15. Modlić się będziemy o potrzebne łaski, Boże
błog. i opiekę Matki Najświętszej.
3. Zapraszamy dziś do wspólnego śpiewania Nieszporów Świątecznych z naszą
Wspólnotą Zakonną o godz. 18.30.
4. W tym tygodniu: w czwartek wspomnienie św. Antoniego Opata, a w sobotę
wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa.
5. Kolęda w tym tygodniu przy ulicach: Starowiślnej, Św. Sebastiana,
Trynitarskiej, Warszauera, Nowej, Mostowej, Przemyskiej, Józefa,
Krakowskiej, Meiselsa, Miodowej i przy Placu Nowym. W czasie trwania
kolędy, codziennie w każdej Mszy św. modlimy się w int. naszych parafian
odwiedzanych po kolędzie, o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Najświętszej i zdrowie.
6. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w minionym tygodniu na
nasze Zakonne Seminarium i na potrzeby naszej parafii. Dziękujemy za kwiaty
ofiarowane do naszej świątyni.
7. Spotkanie Rodziców dzieci klas II przygotowujących się do 1 Komunii św. w
środę o godz. 19.30. Spotkanie odbędzie się w Sali Katechetycznej: ul Św.
Wawrzyńca 6.
8. Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszli: + Józef Zimny z ul.
Halickiej, + Jan Noga z ul. Św. Sebastiana i + Irena Belczyk 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 Zbawiciela i życzliwości od ludzi, z którymi w
tym tygodniu się spotkają. Szczególnej pomocy od Boga życzymy tym wszystkim,
którzy w tym tygodniu będą przyjmować kapłana z błogosławieństwem
kolędowym.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!
Kanonicy Regularni Laterańscy

Ogłoszenia duszpasterskie – 30. 11. 2008 – I Niedziela Adwentu
Dzisiejsza Niedziela rozpoczyna Nowy Rok Liturgiczny i Okres Adwentu. Hasło tego nowego
roku liturgicznego: „Otoczmy troską życie”. Dla ludzi wierzących czas adwentu jest radosnym
oczekiwaniem na Uroczystość Bożego Narodzenia i powtórne przyjście Jezusa Chrystusa na końcu
czasów. W Adwencie otwórzmy się na Słowo Boże. Niech to będzie czas pełnienia dobrych
uczynków, czas trzeźwości i powrotu do Boga i czas pojednania się z ludźmi.
Przez cały Adwent Msza św. Roratnia będzie odprawiana o godz. 1900. Dla dzieci szkolnych
Roraty we wszystkie dni szkolne (od poniedziałku do piątku włącznie) o godz. 1900. Zapraszamy
dzieci, aby na Roraty przychodziły z lampionami. Prosimy, aby dzieci przychodziły z rodzicami i
dziadkami. Niech to nasze oczekiwanie na przyjście Pana Jezusa ma charakter rodzinny.
Zapraszamy dzisiaj o godzinie 1830 na „Wieczornicę”. Jest to forma modlitewnego czuwania,
oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Te modlitewne czuwania prowadzić będą nasze
Siostry katarzynki Siostra Paula i Siostra Konstancja. W Adwencie nie będzie Nieszporów.
W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:
w środę
– wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, kapłana;
w czwartek – wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy;
w sobotę
– wspomnienie św. Mikołaja, biskupa
W tym tygodniu 1 czwartek i 1 piątek miesiąca. W tym tygodniu odwiedzimy chorych w domach
za spowiedzią i Komunią św. W zakrystii i Kancelarii Parafialnej zapisujemy chorych na
odwiedziny kapłana przed świętami. Te odwiedziny będą miały miejsce w sobotę 20 grudnia.
We wtorek od godz. 1900 Msza św. dla klas III gimnazjum przygotowujących się do
bierzmowania. Zapraszamy serdecznie na tę Mszę św. młodzież z rodzicami.
W przedsionku kościoła można 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. Nabywając świece pomagamy dzieciom z
najbardziej potrzebujących rodzin. Niech na żadnym wigilijnym stole nie zabraknie zapalonej
świecy; tego znaku, że w adwencie pomogliśmy ubogim.
Klerycy naszego Seminarium roznoszą w parafii opłatki wigilijne. Klerycy będą przychodzić po
dwóch. Ofiary składane przy tej okazji przeznaczone są na potrzeby kościoła i na kształcenie
naszych kleryków. Jednocześnie informujemy, że parafia nikomu innemu nie udzieliła pozwolenia
na roznoszenie opłatków do domów naszej parafii.
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na potrzeby naszej parafii i na nasze zakonne
Wyższe Seminarium Duchowne.
Módlmy się za polecanych w wypominkach miesięcznych i rocznych: wieczny odpoczynek...
Naszym drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy zdrowia, miłego
wypoczynku niedzielnego, błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Zbawiciela na cały
Adwent. Wszystkim na nowy tydzień życzymy obfitości Bożych łask: Szczęść Boże.
Kanonicy Regularni Laterańscy.

Msza św. Roratnia
Przez cały Adwent
Msza św. Roratnia będzie odprawiana o godz. 1900.
Dla dzieci szkolnych
Roraty we wszystkie dni szkolne
(od poniedziałku do piątku)
o godz. 1900.
Zapraszamy dzieci, aby na Roraty przychodziły z
lampionami.
Niech dzieci zaproszą na roraty swoich Rodziców a także
Babcie i dziadków.
Na Roratach, przez modlitwę będziemy realizować temat
Nowego Roku Liturgicznego:
„Otoczmy troską życie”.
Niech to nasze oczekiwanie na przyjście Pana Jezusa
ma charakter rodzinny.

10.02.2008 r. – I Niedziela Wielkiego Postu
Ogłoszenia Duszpasterskie
1. W Środę Popielcową rozpoczęliśmy, okres Wielkiego Postu, czas pokuty,
nawrócenia i głębszej refleksji nad Tajemnicą Męki i Śmierci Chrystusa Pana dla
naszego zbawienia. W duchu wiary i odpowiedzialności za zbawienie przyjmijmy
słowa św. Pawła Apostoła: „W imię Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem....
2. Droga Krzyżowa w niedzielę po zakończeniu Mszy św. południowej - ok. godz. 1300.
3. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym, błogosławieństwem
Eucharystycznym dziś o godz. 1645. Po zakończonym nabożeństwie ucałowanie
Relikwii Krzyża św. Za udział w Gorzkich Żalach można uzyskać odpust zupełny pod
zwykłymi warunkami.
4. Czas Wielkiego Postu to czas modlitwy, trzeźwości i dzieł pokutnych. Podejmijmy te
dzieła. Prosimy także o modlitwę o nawrócenie grzeszników i w intencji naszych
rekolekcji parafialnych.
5. Dzisiaj Wspólnota AA Przemiana i Trwanie ma Mszę św. o godz. 1600. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy wszystkich, którzy mają w swoich rodzinach problem z ludźmi
uzależnionymi od alkoholu.
6. Jutro Wspomnienie NMP z Lourdes – Światowy Dzień Chorych. Msza św. dla chorych
jutro z namaszczeniem Olejem Chorych i z błogosławieństwem Najświętszym
sakramentem jutro o godzinie 1200. Zapraszamy i prosimy o pomoc w dotarciu do
kościoła tym, którzy tej pomocy potrzebują.
7. Jutro w naszym kościele wystąpi renomowany Chór kościelny z Londynu. Koncert o
godz. 1900. Jutro wieczorem nie będzie Mszy św.
8. Przypominamy, że w Wielkim Poście w naszym kościele w piątki Droga Krzyżowa:
godz. 17.00 – dla dzieci
godz. 18.30 – dla ogółu parafian
godz. 19.30 – dla młodzieży
9. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na
potrzeby parafii i na potrzeby biednych.
10. Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszli + Maria Bobak z ul Starowiślnej i +
Jan Szałata z ul. Bożego Ciała. Polecajmy ich Miłosierdziu Bożemu; Wieczny
odpoczynek …
Wszystkim naszym Drogim Parafinom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłego
wypoczynku niedzielnego, zdrowia i Bożego błogosławieństwa na realizację
wielkopostnych dzieł modlitewnych i pokutnych.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!
Kanonicy Regularni Laterańscy

07. 12. 2008 – II Niedziela Adwentu
Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dzisiejsza Niedziela rozpoczyna drugi tydzień Adwentu. Poprzez św. Jana Chrzciciela Bóg
wzywa nas do tego, aby każdy z nas przygotował drogę Panu do swojego serca. Takim
szczególnym czasem przygotowania do świąt w naszej Parafii będą dni skupienia i
spowiedzi, które będą miały miejsce 22 i 23 grudnia. Zadbajmy o to, aby nikt z nas i nikt z
naszych bliskich nie pozostał bez spowiedzi i Komunii św. na nadchodzące święta. Nie ma
Bożego Narodzenia, jeśli nie ma Boga w naszych sercach. Chorych w domach odwiedzimy
20 grudnia – prosimy zapisywać chorych w zakrystii i Kancelarii Parafialnej.
Przez cały Adwent Msza św. Roratnia jest odprawiana o godz. 1900. Dla dzieci
szkolnych Roraty we od poniedziałku di piątku o godz. 1900. Zapraszamy dzieci, aby
na Roraty przychodziły z lampionami. Prosimy, aby dzieci przychodziły z rodzicami,
babciami i dziadkami. Niech to nasze oczekiwanie na przyjście Pana Jezusa ma
charakter rodzinny.
2. Zapraszamy dzisiaj o godzinie 1830 na „Wieczornicę”. Jest to modlitewne czuwanie,
oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Te modlitewne czuwania prowadzić będą nasze
Siostry Katarzynki Siostra Paula i Siostra Konstancja. W Adwencie nie będzie Nieszporów.
3. W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:
w poniedziałek
- Uroczystość niepokalanego Poczęcia N. Maryi Panny
- wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy
w sobotę
4. W przedsionku kościoła można nabywać świece „Wigilijnej Pomocy Dzieciom”.
Minimalna ofiara składana przy zakupie świecy to 5 złotych. Ofiary te są przeznaczone na
pomoc dzieciom z najbiedniejszych rodzin. Zachęcamy do nabywania świec i pomagania
biedniejszym.
5. Dzisiejsza niedziela jest dniem modlitwy za Kościół katolicki na Wschodzie.
6. Klerycy naszego Seminarium roznoszą w parafii opłatki na wigilijny stół. Bardzo prosimy
o życzliwe przyjmowanie naszych Współbraci w mieszkaniach. Dziękujemy za ofiary
składane przy roznoszeniu opłatków. Są one przeznaczone na potrzeby kościoła i naszego
seminarium.
7. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na potrzeby naszej parafii, na potrzeby
biednych i na nasze zakonne Seminarium Duchowne.
8. Młodzież z klasy III Gimnazjum będzie miała spotkanie przygotowujące do przyjęcia
bierzmowania we wtorek 9 grudnia o godz.1800.
9. Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli do wieczności + Walter Starowicz z ul. Meiselsa, +
Maria Bąk z ul. Szerokiej i + Krystyna Para z ul. Starowiślnej. Polećmy ich Miłosierdziu
Bożemu: wieczny odpoczynek...
Naszym drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy zdrowego i miłego
wypoczynku niedzielnego, błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Zbawiciela. Niech czas
Adwentu doprowadzi nas do zjednoczenia z Bogiem i pojednania się z ludźmi. Wszystkim na
cały tydzień życzymy obfitości Bożych łask: Szczęść Boże.
Kanonicy Regularni Laterańscy.

30. 03. 2008 – II Niedziela Wielkanocna
Święto Miłosierdzia Bożego
Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś odpust główny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w
Łagiewnikach. „Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, dopóki się
nie zwróci z ufnością do Bożego Miłosierdzia”. „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.
2. 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.
3. Zapraszamy dzisiaj do wspólnego śpiewania Nieszporów niedzielnych
godz.18.30.
4. We wtorek, 1 kwietnia spotkanie kandydatów do bierzmowania o godz.
1700 i 1900. Bierzmowanie młodzieży naszej Parafii w tym roku odbędzie
się w kościele św. Katarzyny 16 kwietnia o godz. 1800.
5. W środę 2 kwietnia trzecia rocznica przejścia do nieba Sługi Bożego Jana
Pawła II. Msza św. dziękczynna za jego życie i pontyfikat w środę o godz.
1900. Zapraszamy bardzo serdecznie do wspólnej modlitwy.
6. Składamy Bóg zapłać za ofiary na nasze zakonne Seminarium, na
potrzeby Parafii i na potrzeby biednych.
7. Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszli + Zofia Kurpiel z ul.
Starowiślnej, + Zofia Słomak z ul. Mostowej, Maria Kubica z ul.
Mostowej i + Józef Sekuła z ul. Gazowej. Polecajmy ich Miłosierdziu
Bożemu: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
8. Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim
Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy: miłego i zdrowego
wypoczynku niedzielnego, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki
Zbawiciela wszelkich potrzebnych łask Bożego Miłosierdzia na nowy
tydzień.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!
Kanonicy Regularni Laterańscy

17.02.2008r. – Ogłoszenia Duszpasterskie
na II Niedzielę Wielkiego Postu
Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym, i ucałowaniem Relikwii
Krzyża o godz. 1645. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału.
Nabożeństwa stałe w ciągu tygodnia:
– w poniedziałki – Msza św. o Bł. Stanisławie Kazimierczyku o godz. 800
– w środy – Nabożeństwo do Matki Bożej Łaskawej o godz. 1830
– w czwartki
– od godz. 700 całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu
– o godz. 1230 – Różaniec o powołania kapłańskie,
– o godz. 1300 – Godzina Czytań z Liturgii Godzin,
– o godz. 1500 – Koronka i Modlitwy do Miłosierdzia Bożego,
– o godz. 1745 – Modlitwy Brackie,
– o godz. 1830 – Nieszpory Eucharystyczne i Modlitwa na Zakończenie Dnia.

W Wielkim Poście Droga Krzyżowa w piątki:
– o godz. 1700 dla dzieci
– o godz. 1830 dla dorosłych
– o godz.1930 dla młodzieży, szczególnie dla kandydatów do
Bierzmowania.
Droga Krzyżowa w niedzielę o godz. 1300, po Mszy św. południowej.
W przedsionku kościoła młodzież prowadzi kwestę na rzecz paliatywnie
chorej swojej koleżanki.
Koło ołtarza M. B. Łaskawej wystawiona jest puszka, do której możemy
wrzucać ofiary na kwiaty do Bożego Grobu. Serdecznie prosimy o pomoc.
Jutro dzień imienin Siostry Konstancji, naszej Katechetki. Bardzo serdecznie
zapraszamy na Mszę św. o godz. 1900 w intencji Siostry Konstancji.
Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na
potrzeby biednych i na potrzeby parafii i za ofiary na kwiaty do Bożego
Grobu.
Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom,
Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i
opieki Matki Bożej na drugi tydzień Wielkiego Postu. Niech błogosławieństwo,
które teraz przyjmiemy, stanie się dla nas źródłem Bożej siły na cały tydzień.
Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

20 stycznia 2007 r. – II Niedziela Zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie
1.

Dziś trzecia niedziela miesiąca stycznia: jest to niedziela adoracyjna.
Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu na godz. 1830. Dzisiaj
dzień urodzin obchodzi nasz Współbrat Kl. David. Jutro dzień imienin
naszego Pana Organisty: Jutro Msza św. w int. P. Organisty o godzinie
1200. Jubilatom i Solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia.

2.

Dzisiaj o godzinie 1500 opłatek dla Żywego Różańca, Arcybractwa V Ran
Pana Jezusa, grup modlitewnych oraz dla ludzi starszych i samotnych.
Zapraszamy bardzo serdecznie do salki katechetycznej na godz. 1500.

3. W liturgii w tym tygodniu obchodzić będziemy:
- w poniedziałek – św. Agnieszki, Dziewicy i męczennicy;
- w czwartek
– św. Franciszka Salezego, bpa, doktora kościoła;
- w piątek – święto Nawrócenia św. Pawła
- w sobotę – świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa;
4. W piątek dzień imienin Siostry Pauli, naszej Zakrystianki. Msza św. w
int. Siostry Pauli w piątek o godz. 1900. Zapraszamy do modlitwy w int.
Siostry Solenizantki
5. Kolęda w tym tygodniu: dokończenie kolędy przy ul. Miodowej, Nowej i
Placu Nowym, a także przy ul. Bocheńskiej, Bożego Ciała, Św.
Wawrzyńca, Wąskiej i Placu Wolnica. Za przyjmujących kolędę
modlimy się w czasie Mszy świętych przez cały czas trwania kolędy.
6. W dniach od 20 do 27 stycznia 2008 roku w naszej archidiecezji Tydzień
Modlitw o Jedność Chrześcijan. W naszej Bazylice Msza św. wotywna o
jedność chrześcijan będzie sprawowana o godzinie 1200.
7. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym
tygodniu na potrzeby naszej Parafii, na nasze Zakonne Seminarium
Duchowne.
Wszystkim naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom
życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki
Zbawiciela. Obfitości Bożych łask życzymy wszystkim przyjmującym w
tym tygodniu kolędę.
Wszystkim życzymy Szczęść Boże!
Kanonicy Regularni Laterańscy

3 maja 2008
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
1. Dzisiejsza Uroczystość Najświętszej Maryi panny Królowej Polski ma
charakter święta religijno – narodowego. Czcząc Matkę Bożą jako Królową
naszego Narodu wzywamy jej wstawiennictwa i opieki. Wspominając w dniu
dzisiejszym ogłoszenie Konstytucji 3 Maja, uczymy się miłości i szacunku do
Ojczyzny.
2. Porządek Mszy świętych w dniu dzisiejszym jak w każdą niedzielę. Na każdej
Mszy św. odnawiamy Śluby Jasnogórskie. Dzisiaj w czasie Mszy św.
3. Dzisiaj mija 519 lat od śmierci Błogosławionego Stanisława Kazimierczyka.
Dziękujemy Bogu za dar życia i świętości Błogosławionego Stanisława i
prosimy Boga o dar jego kanonizacji.
4. Nabożeństwo Majowe dzisiaj z procesją Eucharystyczną wokół kościoła o
godz. 1815. Serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli Matki Najświętszej
Bożej do licznego udziału w nabożeństwach majowych. Zapraszamy
ministrantów, młodzież, dzieci, dziewczęta i całą asystę procesyjną.
5. W poniedziałek w naszym kościele święto bł. Stanisława Kazimierczyka,
kapłana z Zakonu Księży Kanoników Regularnych. W tym dniu Arcybractwo
Najświętszego Sakramentu i V Ran Pana Jezusa obchodzi 662 rocznicę
istnienia.
6. Dziękujemy za ofiary na potrzeby naszej Parafii i na nasze Zakonne
Seminarium Duchowne. Bóg zapłać.
7. Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom,
Gościom i Dobrodziejom życzymy miłego wypoczynku świątecznego i
szczególnej opieki Matki Bożej, Królowej Polski.

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy.

14.12.2008 – III Niedziela Adwentu
Ogłoszenia duszpasterskie
Dzisiejsza Trzecia Niedziela Adwentu w Liturgii nosi nazwę „Gaudete” – radujcie się.
Radujcie się, bo Pan jest blisko.
Bóg wzywa nas do tego, aby każdy z nas przygotował drogę Panu do swojego serca.
Takim szczególnym czasem przygotowania do świąt w naszej Parafii będą dni skupienia i
spowiedzi, które będą miały miejsce, 22 i 23 grudnia. W te dni spowiedź święta będzie od
porannej do wieczornej Mszy św. Zadbajmy o to, aby nikt z nas i nikt z naszych bliskich
nie pozostał bez spowiedzi i Komunii św. na nadchodzące święta. Nie ma Bożego
Narodzenia bez Komunii św.
W zakrystii i Kancelarii Parafialnej zapisujemy chorych na odwiedziny kapłana
przed świętami. Te odwiedziny będą miały miejsce w sobotę 20 grudnia. Zachęcamy, by
zadbać o każdego chorego – by nikt z chorych w te święta nie pozostał bez Komunii św.
Msza św. Roratnia będzie odprawiana o godz. 1900. Dla dzieci szkolnych Roraty
we wszystkie dni szkolne o godz. 1900. Zapraszamy dzieci, aby na Roraty przychodziły z
lampionami. Prosimy, aby dzieci przychodziły z rodzicami, z babciami i dziadkom.
Zapraszamy dzisiaj o godzinie 1830 na „Wieczornicę”. Jest to modlitewne czuwanie,
oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Te modlitewne czuwania prowadzić będą
nasze Siostry Katarzynki Siostra Paula i Siostra Konstancja. W Adwencie nie będzie
Nieszporów.
19 grudnia imieniny Przeora naszego Klasztoru Bożego Ciała, ks. Dariusza
Kaczyńskiego CRL. 22 grudnia dzień imienin ks. Zenona Skóry CRL. Wspólna Msza św.
w intencji Solenizantów zostanie odprawiona w sobotę 20 grudnia o godz. 1200. Serdecznie
zapraszamy w sobotę na wspólną modlitwę z naszymi Solenizantami.
We wtorek 18 grudnia o godzinie 1800 swoje spotkanie ma młodzież gimnazjalna klas
trzecich, grupa pierwsza.
W przedsionku kościoła można nabywać świece „Wigilijnej Pomocy Dzieciom”.
Wigilijne świece będą zapalone na wigilijnym stole, a w święta można je zanieść i zapalić
na grobach naszych bliskich, z którymi w ubiegłych latach zasiadaliśmy do wigilijnego
stołu. Gorąco zachęcamy do nabywania tych świec; minimalna ofiara 5 zł. Opłatki można
jeszcze nabywać w zakrystii.
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na potrzeby naszej parafii, na
nasze zakonne Wyższe Seminarium Duchowne i na potrzeby biednych.
Z naszej Rodziny Parafialnej odszedł do wieczności: śp. Leonia Izdebska z ul.
Starowiślnej. Polećmy ją miłosierdziu Bożemu: wieczny odpoczynek...
Naszym drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy zdrowego i miłego
wypoczynku niedzielnego, błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Zbawiciela. Niech
czas Adwentu doprowadzi nas do zjednoczenia z Bogiem i pojednania się z ludźmi.
Wszystkim na cały tydzień: Szczęść Boże.
Kanonicy Regularni Laterańscy.

06. 04. 2007 – III Niedziela Wielkanocna
Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś trzecia Niedziela Wielkanocna, pierwsza niedziele miesiąca
kwietnia. Zapraszamy do wspólnego śpiewania Nieszporów o godz. 1830.
2. Jutro na Mszy św. o godz. 1900 rozpoczniemy Dzieło Duchowej Adopcji
Dziecka poczętego. Formularze zgłoszeniowe leżą na ołtarzu Matki Bożej
Łaskawej. Jutro na wieczorną Mszę św. przychodzimy z gotowymi
formularzami, aby rozpocząć to bardzo ważne dzieło; w obronie
nienarodzonych
3. W następną niedzielę rozpocznie się tydzień modlitw o nowe powołania
kapłańskie i zakonne.
4. Jutro liturgiczne wspomnienie św. Jana Chrzciciela de la Salle, kapłana.
5. Jutro o godz. 1700 i 1800 egzamin dla kandydatów do bierzmowania.
Przypominamy, że bierzmowanie w tym roku odbędzie się 16 kwietnia o
godz. 1800 w kościele św. Katarzyny.
6. Próby przed 1 Komunią św. dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 11 w
poniedziałek i środę o godzinie 1700.
7. W najbliższy wtorek o godz. 1800 spotkanie dla Rodziców dzieci ze
szkoły nr 11 przygotowujących się do 1 Komunii św. Spotkanie odbędzie
się w Sali katechetycznej: wejście od ul. Św. Wawrzyńca.
8. Trwają jeszcze zapisy na naszą parafialną pielgrzymkę na Jasną Górę,
która odbędzie się 27 kwietnia tego roku.
9. W środę o godz. 1700 comiesięczna Msza św. dla chorych.
10.Składamy Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium Duchowne
i na potrzeby naszej Parafii.
Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom,
Gościom i Dobrodziejom życzymy miłego wypoczynku niedzielnego, zdrowia i
opieki Matki Zbawiciela na cały nowy tydzień.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!
Kanonicy Regularni Laterańscy

24.02.2008 r. – III Niedziela Wielkiego Postu
Ogłoszenia Duszpasterskie
1.

Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym i
błogosławieństwem Eucharystycznym o godz. 1645. Po nabożeństwie ucałowanie
Relikwii Krzyża św.

2.

Droga Krzyżowa dziś po zakończeniu Mszy św. południowej około godziny 1300

3.

Za 2 tygodnie, 9 marca, rozpoczniemy w naszej Parafii Rekolekcje
Wielkopostne. Rekolekcje poprowadzi Ks. Robert Piwowarczyk. Plan
Rekolekcji wywieszony jest w przedsionkach kościoła. Już dziś zapraszamy do
zapoznania się z planem rekolekcji, aby zaplanować na nie czas. Ze szczególną
prośbą zwracamy się do Rodziców, aby zadbali o to, by wszyscy w ich rodzinach
uczestniczyli w rekolekcjach i przystąpili do spowiedzi przed świętami. Nie
zmarnujmy tego czasu łaski, jakim są rekolekcje. Prosimy chorych i starszych,
prosimy grupy modlitewne o modlitwę w intencji owocnego przeżycia tych
rekolekcji.

4.

Jutro, w poniedziałek, spotkanie klas III – kandydatów do bierzmowania o godz.
1700 i o godz. 1800. We wtorek, 26 lutego spotkanie chłopców klas I i II o godz.
1800. Spotkania odbywają się w salach katechetycznych.

5.

W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca.

6.

W następną niedzielę: 2 marca o godz. 1100, poświęcenie książeczek do
nabożeństwa dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. Zapraszamy
dzieci z rodzicami.

7.

Droga Krzyżowa w piątek:
godz. 1700 dla dzieci,
godz. 1830 dla ogółu parafian.
godz.1930 dla młodzieży, szczególnie dla kandydatów do Bierzmowania.

8.

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na Seminarium Duchowne i na
potrzeby parafii. Dziękujemy za ofiary na kwiaty do Bożego grobu.

9.

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, Drogim Parafianom i Gościom
życzymy zdrowia, miłej niedzieli oraz Bożego błogosławieństwa na nowy
tydzień. Prosimy o modlitwę w intencji Rekolekcji Wielkopostnych.
Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

27.01.2008 r.- III Niedziela Zwykła
Ogłoszenia Duszpasterskie
1. Zapraszamy do wspólnego śpiewania Nieszporów Niedzielnych i Komplety
razem z naszą Wspólnotą Zakonną o godz. 1830

2. W przyszłą sobotę, 2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego, czyli Matki
Bożej Gromnicznej. Poświecenie świec, zwanych gromnicami odbędzie się na
każdej Mszy św. Msze św. o godz. 630, 800, 1200, 1600 i 1900. Uroczyste
poświęcenie i procesja ze świecami w kościele przed Mszą św. o godz. 1900.
Prosimy, aby ze świecami zabrać tekturowe zabezpieczenia, aby nie zalać
woskiem ławek i posadzki.
3.

Także 2 lutego obchodzimy XII Dzień Życia Konsekrowanego, w kościołach
zakonnych odnawia się w tym dniu śluby zakonne. Nasza Wspólnota Zakonna
Kanoników Regularnych Laterańskich odnowi swoje śluby na Mszy Św. o
godz. 1900

4. W Liturgii w tym tygodniu, obchodzić będziemy:
w poniedziałek wspomnienie św. Tomasza z Akwinu
w czwartek – wspomnienie św. Jana Bosko

5. W tym tygodniu przypada, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
Dzieci obchodzące I piątki miesiąca zapraszamy w piątek na Mszę św. o godz.
1700

6. Zakończyliśmy wizytę duszpasterską w domach naszej parafii. Serdecznie
dziękujemy za każde otwarte drzwi, otwarte serca, troskę o naszą rodzinę
parafialną oraz życzliwość dla kapłanów pracujących przy parafii. Dziękujemy
także za ofiary materialne składane przy okazji kolędy. Jeżeli ktoś z racji
osobistych nie mógł przyjąć kolędy w wyznaczonym czasie a zależy mu na
tym, można termin kolędy ustalić w zakrystii, lub w kancelarii parafialnej.

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

8. Z naszej Rodziny parafialnej Pan Bóg odwołał do wieczności: śp. Rafała
Górniak, lat 21 z ul Berka Joselewicza. Polećmy go Bożemu Miłosierdziu.
Wieczny odpoczynek…
Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym drogim Parafianom i
Gościom, życzymy zdrowego wypoczynku niedzielnego, Bożego błogosławieństwa na
nowy tydzień. Dzieciom i młodzieży na czas ferii życzymy miłego odpoczynku, a
studentom sukcesów w czasie sesji egzaminacyjnej.
Wszystkim: Szczęść Boże!
Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

21. 12. 2008 – IV Niedziela Adwentu
Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dzisiaj przeżywamy czwartą Niedzielę Adwentu.
2. Jutro i we wtorek w naszej parafii dni skupienia przed Bożym Narodzeniem.
Spowiedź święta przez te dwa dni będzie od porannej do wieczornej Mszy św. – przez cały
dzień. Dołóżmy starań, aby wszyscy w te święta byli wyspowiadani i przyjęli Komunię św.
Nie ma Bożego Narodzenia, jeżeli nie przyjmiemy Boga w Komunii św. do naszego serca.
3. W środę Wigilia. Zachęcamy do chrześcijańskiego przeżywania wieczerzy
wigilijnej i świąt Bożego Narodzenia. Pielęgnujmy w naszych rodzinach tradycyjne
zwyczaje. Wieczerzę wigilijną rozpocznijmy od wspólnej modlitwy rodzinnej i od
odczytania fragmentu Ewangelii, która opowiada o narodzeniu Pana Jezusa. Następnie
łamiemy się opłatkiem i składamy najbliższym serdeczne życzenia świąteczne. Zachęcamy
do wspólnego śpiewania kolęd. W wigilię tradycyjnie zachowujemy wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych.
4. W środę Wigilia. Msze święte o godzinie 630, 800 i ostatnia Msza św. o godzinie
1200. Potem kościół będzie zamknięty do godz. 2330, abyśmy wszyscy mogli się
przygotować do wieczerzy wigilijnej i do Pasterki.
5. Pasterka zostanie odprawiona o północy. Serdecznie zapraszamy na Pasterkę
naszych Drogich Parafian, Przyjaciół i Gości naszej Parafii i naszego kościoła. Zgodnie z
rozporządzeniem w naszej Archidiecezji ofiary złożone w czasie Pasterki będą
przeznaczone na Fundusz Ochrony Życia SOS.
6. We czwartek: Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Ta uroczystość rozpoczyna
Oktawę Narodzenia Pańskiego. W piątek, drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia. Msze
święte w pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia są odprawiane jak w niedzielę. Suma o
1100.
7. W następną niedzielę Święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa. Jest to
niedziela modlitw w intencji naszych rodzin. Modlić się będziemy w intencji wszystkich
rodzin naszej parafii; szczególnie tych potrzebujących duchowej pomocy.
8. W zakrystii można nabywać świece „Wigilijnej Pomocy Dzieciom” i opłatki.
Klerycy naszego Zakonu rozprowadzają „Cor unum”. A w nim bardzo ciekawe artykułu z
życia kleryków naszego Seminarium Duchownego z Kalendarzem na Nowy Rok.
9. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na potrzeby naszej parafii, na
nasze zakonne Seminarium Duchowne i na biednych. Dziękujemy za kwiaty.
10.
Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli do wieczności + Bogusław Szpik z ul.
Brzozowej, + Maria Błaszczyk z ul. Miodowej, + Irena Kącik z ul. Bocheńskiej, +
Agnieszka Dębska z ul. Miodowej, + Wiktoria Wójcik z ul. Jakuba i + Tadeusz Klimek z
ul. Wąskiej. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu: wieczny odpoczynek...
Naszym drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy zdrowego i miłego
wypoczynku niedzielnego, oraz chrześcijańskiego przeżycia wieczerzy wigilijnej.
Niech pokój, który zapowiadali aniołowie w Betlejem stanie się udziałem każdej i
każdego z Was. Dzieląc się z wami opłatkiem życzymy, aby serca Wasze i domy
Wasze napełniły się miłością Boga, którą Jezus przyniósł na ziemię. Niech tej miłości
w sposób szczególny doświadczą ludzie chorzy, samotni i ci, którzy te święta muszą
spędzać daleko od swojego domu i swoich najbliższych.
Kanonicy Regularni Laterańscy.

13. 04. 2008 – IV Niedziela Wielkanocna
Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś trzecia Niedziela Wielkanocna; zapraszamy do wspólnego śpiewania
Nieszporów o godzinie 1830. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele
Tydzień modlitw o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Codziennie
o godzinie 1900 modlić się będziemy o łaskę powołań; szczególnie do
naszego Zakonu Kanoników Regularnych i do Zgromadzenia Sióstr
Katarzynek
2. Za dwa tygodnie doroczna pielgrzymka naszej Parafii do tronu Matki
Bożej Jasnogórskiej w Częstochowie. Zapraszamy chętnych do
wspólnego pielgrzymowania.
3. Jutro i we wtorek próby przed Bierzmowaniem o godz.1830.
Bierzmowanie w środę o godzinie 1800 w kościele św. Katarzyny.
Spowiedź św. przed Bierzmowaniem we wtorek o godz. 1730. Do
spowiedzi przed bierzmowaniem powinni przystąpić także świadkowie
i rodziny bierzmowanych; szczególnie rodzice i chrzestni.
4. W poniedziałki i środy dzieci ze Szkoły nr 11 przygotowujące się do
Pierwszej Komunii św. mają próby w kościele o godz. 1700.
5. Składamy Bóg zapłać za ofiary na nasze zakonne Seminarium Duchowne
i na potrzeby Parafii.
6. Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszli + Zdzisław Musiał
z ul. Św. Wawrzyńca i + Helena Nowakowska z ul. Dietla. Polećmy ich
Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom,
Gościom i Dobrodziejom życzymy miłego wypoczynku niedzielnego, zdrowia
i opieki Matki Zbawiciela na cały nowy tydzień.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!
Kanonicy Regularni Laterańscy

2.03.2008 r. – IV Niedziela Wielkiego Postu
Ogłoszenia Duszpasterskie
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym i
błogosławieństwem Eucharystycznym o godz. 1645. Po nabożeństwie ucałowanie
Relikwii Krzyża św.
Droga Krzyżowa dziś po zakończeniu Mszy św. południowej około godziny 1300
Za tydzień, 9 marca, rozpoczniemy w naszej Parafii Rekolekcje Wielkopostne.
Rekolekcje poprowadzi Ks. Robert Piwowarczyk. Plan Rekolekcji jest
wyłożony w przedsionkach Kościoła można zabrać go ze sobą do domu. Już dziś
zapraszamy do zapoznania się z planem rekolekcji, aby zaplanować na nie czas.
Ze szczególną prośbą zwracamy się do Rodziców, aby zadbali o to, by wszyscy w
ich rodzinach uczestniczyli w rekolekcjach i przystąpili do spowiedzi przed
świętami. Nie zmarnujmy tego czasu łaski, jakim są rekolekcje. Prosimy chorych
i starszych, prosimy grupy modlitewne o modlitwę w intencji owocnego przeżycia
tych rekolekcji. Kandydaci przygotowujący się do bierzmowania są zobowiązani
do wzięcia udziału w rekolekcjach parafialnych.
W przyszłą niedzielę 9 marca przeżywać będziemy patronalne święto założyciela
zakonu św. Jana Bożego. Z tej racji w kościele pod wezwaniem Trójcy
Przenajświętszej u Ojców Bonifratrów, zostanie odprawiona uroczysta msza
święta o godz. 18.30.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Msza
święta pierwszopiątkowa dla dzieci o godzinie 17. Po niej droga krzyżowa.
W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy: we wtorek święto św.
Kazimierza, patrona archidiecezji krakowskiej.
Droga Krzyżowa w piątek:
godz. 1730 dla dzieci,
godz. 1830 dla ogółu parafian.
godz.1930 dla młodzieży, szczególnie dla kandydatów do Bierzmowania.
Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na Seminarium Duchowne i na
potrzeby parafii. Dziękujemy za ofiary na kwiaty do Bożego grobu.
w przedsionkach kościoła można zakupić kartki pocztowe na święta wielkanocne.
Są to kartki specjalne z życzeniami z naszej parafii oraz obrazami
przedstawiającymi Chrystusa zmartwychwstałego, które znajdują się w naszym
kościele. Koszt jednej kartki to 1 zł. Dochód z tych kartek jest przeznaczony na
duszpasterstwo ministrantów i wolontariatu z naszej parafii.

10. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, Drogim Parafianom i Gościom
życzymy zdrowia, miłej niedzieli oraz Bożego błogosławieństwa na nowy
tydzień. Prosimy o modlitwę w intencji Rekolekcji Wielkopostnych.
Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

03.02.2008 – IV Niedziela Zwykła
Ogłoszenia Duszpasterskie
1. Dzisiaj pierwsza niedziela miesiąca lutego. Nieszpory Niedzielne o godzinie
1830. Zapraszamy serdecznie do wspólnego śpiewania Nieszporów.
2. Od dzisiaj do następnej niedzieli trwa Tydzień Modlitw o trzeźwość Narodu.
Prosimy o trzeźwość dla wszystkich uzależnionych i o łaski potrzebne dla ich
rodzin, szczególnie o ratunek dla ich dzieci. Trzeźwość jest jedną z form
pokuty chrześcijańskiej, do której wzywa nas Pan Jezus.
3. W środę – 6 lutego – Popielec – początek Wielkiego Postu.
Obrzęd pokutny posypania głów popiołem w środę na wszystkich Mszach św.
o godz. 630, 800, 1200, 1600 (dla dzieci i młodzieży) i 1900.
W Środę Popielcową wszystkich wierzących obowiązuje post ścisły i nie
można w tym dniu korzystać z żadnej dyspensy.
4. Nabożeństwa Wielkopostne w naszym kościele:
a.
Droga Krzyżowa – w niedziele po zakończeniu Mszy św. ok.
godziny 1300; w piątki dla dzieci – o godz. 1700, dla wszystkich o
godz. 1830 i dla młodzieży (szczególnie dla przygotowujących się
do bierzmowania) o godz. 1930.
b.
Gorzkie Żale – w niedzielę o godz. 1645 z kazaniem pasyjnym,
błogosławieństwem Eucharystycznym i ucałowaniem Relikwii
Krzyża św.
c.
Godzinki o Męce Pańskiej – w niedziele o godz. 740.
5. Rekolekcje Wielkopostne w naszej Parafii rozpoczną się w czwartą niedzielę
Wielkiego Postu.
6. Kwartalne dni modlitw o ducha Pokuty, dobrą spowiedź i poprawę życia
obchodzić będziemy od Środy Popielcowej do soboty włącznie.
7. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na potrzeby Parafii, na prowadzone
remonty, na potrzeby biednych i na nasze Zakonne Seminarium Duchowne.
8. Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszła + Janina Kostecka z ul.
Starowiślnej. Polećmy ją Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek…
Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Miłym Gościom i Dobrodziejom naszej
Parafii życzymy dobrej niedzieli, prawdziwej radości na ostatnie dni karnawału i
ducha pokuty, która prowadzi do nawrócenia. Niech ten duch pokuty towarzyszy nam
przez cały Wielki Post.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże
Kanonicy Regularni Laterańscy

Nabożeństwa Wielkopostne
w naszym kościele:
Droga Krzyżowa
– w niedziele po zakończeniu Mszy św. ok. godziny
1300,
– w piątki dla dzieci – o godz. 1700
– dla wszystkich o godz. 1830
– dla młodzieży o godz. 1930.
Gorzkie Żale
– w niedzielę o godz. 1645 z kazaniem pasyjnym,
błogosławieństwem Eucharystycznym i ucałowaniem
Relikwii Krzyża św.
Godzinki o Męce Pańskiej
– w niedziele o godz. 740.

W piątki Wielkiego Postu za pobożne odmówienie
po Komunii św. modlitwy: „Oto ja, o dobry i najsłodszy
Jezu”
przed
wizerunkiem
Jezusa
Chrystusa
Ukrzyżowanego można uzyskać odpust zupełny.
Odpust zupełny można zyskać także za pobożne
odprawienie Drogi Krzyżowej. W indywidualnym
odprawianiu trzeba przechodzić od stacji do stacji.
Odpust taki można zyskiwać codziennie, nie tylko w
Wielkim Poście, lecz w ciągu całego roku.

06.02.2007 – Środa Popielcowa
Ogłoszenia Duszpasterskie
1. Dzisiaj rozpoczynamy Okres Wielkiego Postu. Obrzęd pokutny
posypania głów popiołem w środę na wszystkich Mszach św. o
godz. 630, 800, 1200, 1600 (dla dzieci i młodzieży) i 1900. W Środę
Popielcową wszystkich wierzących obowiązuje post ścisły i nie
można w tym dniu korzystać z żadnej dyspensy.
2. Nabożeństwa Wielkopostne w naszym kościele:
a. Droga Krzyżowa – w niedziele po zakończeniu Mszy św. ok.
godziny 1300; w piątki dla dzieci – o godz. 1700, dla
wszystkich o godz. 1830 i dla młodzieży (szczególnie dla
przygotowujących się do bierzmowania) o godz. 1930.
b. Gorzkie Żale – w niedzielę o godz. 1645 z kazaniem
pasyjnym, błogosławieństwem Eucharystycznym i ucałowaniem
Relikwii Krzyża św.
c. Godzinki o Męce Pańskiej – w niedziele o godz. 740.
3. Kwartalne dni modlitw o ducha Pokuty, dobrą spowiedź i poprawę
życia obchodzić będziemy od Środy Popielcowej do soboty
włącznie.
4. W piątki Wielkiego Postu za pobożne odmówienie po Komunii
św. modlitwy: „Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu” przed
wizerunkiem Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego można uzyskać
odpust zupełny.

5. Odpust zupełny można zyskać także za pobożne odprawienie
Drogi Krzyżowej. W indywidualnym odprawianiu trzeba
przechodzić od stacji do stacji. Odpust taki można zyskiwać
codziennie, nie tylko w Wielkim Poście, lecz w ciągu całego roku.

6. Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Miłym Gościom i
Dobrodziejom naszej Parafii życzymy dobrego przeżycia Wielkiego
Postu i ducha pokuty, który prowadzi do nawrócenia i pojednania
się z Bogiem i ludźmi
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże:
Kanonicy Regularni Laterańscy

20. 04. 2008 – V Niedziela Wielkanocna
Ogłoszenia duszpasterskie
1. Zapraszamy jak w każdą trzecią niedzielę miesiąca na adorację
Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo o godzinie 1830.
2. Za tydzień doroczna pielgrzymka naszej Parafii do tronu Matki Bożej
Jasnogórskiej w Częstochowie.
3. W liturgii Kościoła w tym tygodniu przeżywać będziemy: w środę
uroczystość św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, głównego patrona
Polski, w piątek święto św. Marka Ewangelisty.
4. W tym tygodniu swoje imieniny obchodzą: ksiądz Rektor naszego
seminarium duchownego ks. Wojciech Ćwiękała i
ks. Jarosław
Klimczyk. Msza święta w intencji solenizantów w środę 23 o godzinie 12.
5. W poniedziałki i środy dzieci ze Szkoły nr 11 przygotowujące się do
Pierwszej Komunii św. mają próby w kościele o godz. 1700.
6. Składamy Bóg zapłać za ofiary na nasze zakonne Seminarium Duchowne
i na potrzeby Parafii.
7. W minionym tygodniu Pan Bóg odwołał do wieczności: z naszej Rodziny
Zakonnej śp. Ks. Andrzeja Sobalę CRL; z Rodziny Parafialnej: śp. Józefa
Siutę, Helenę Lis i Jerzego Włodarczyk. Polećmy ich Miłosierdziu
Bożemu: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom,
Gościom i Dobrodziejom życzymy miłego wypoczynku niedzielnego, zdrowia
i opieki Matki Zbawiciela na cały nowy tydzień.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!
Kanonicy Regularni Laterańscy

9.03.2008 r. – V Niedziela Wielkiego Postu
Ogłoszenia Duszpasterskie
1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.

11.

12.
13.

Zapraszamy dzisiaj na nabożeństwo Gorzkich Żali, z kazaniem pasyjnym i
błogosławieństwem Eucharystycznym o godz. 1645. Po nabożeństwie ucałowanie Relikwii
Krzyża św. Droga Krzyżowa dzisiaj po zakończeniu Mszy św. południowej około
godziny 1300.
W naszej Parafii rozpoczynamy dzisiaj na wszystkich Mszach św. Rekolekcje
Wielkopostne. Rekolekcje prowadzi Ks. Robert Piwowarczyk, którego w naszej
rodzinie parafialnej i zakonnej serdecznie witamy. Zapraszamy wszystkich Parafian do
udziału w rekolekcjach. Program rekolekcji jest wyłożony na bocznych ołtarzach.
Przekażmy zaproszenie na rekolekcje swoim bliskim i sąsiadom. Prosimy, aby wszyscy
skorzystali z tego czasu łaski, jakim są rekolekcje, a zwłaszcza z sakramentu pokuty.
Prosimy też o modlitwę w intencji owocnego przeżycia tych rekolekcji i w intencji
księdza rekolekcjonisty. Przypominamy, że przez wszystkie dni, do wzięcia udziału w
rekolekcjach zobowiązani są kandydaci do bierzmowania.
Informujemy, że w związku z wielkopostnymi rekolekcjami, kancelaria parafialna we
wtorek i w środę będzie nieczynna. Ważne sprawy; związane z pogrzebem można
zgłaszać w zakrystii, przed, lub po mszy świętej.
W dniu dzisiejszym obchodzimy patronalne święto założyciela zakonu św. Jana Bożego.
Z tej racji w kościele pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej u Ojców Bonifratrów,
zostanie odprawiona uroczysta msza święta o godz. 18.30.
Podajemy do wiadomości, że comiesięczna msza w intencji chorych zostanie odprawiona
w środę 12 marca o godzinie 17.
W liturgii kościoła w tym tygodniu przeżywać będziemy: w sobotę 15 marca uroczystość
św. Józefa, Oblubieńca NMP.
Za tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm na każdej Mszy św. Uroczysta procesja
z palmami na Mszy św. o godz. 1100. Po Mszy św. odbędzie się konkurs na najpiękniej
wykonaną palmę. Zachęcamy do wzięcia udziału w tym konkursie.
Droga Krzyżowa w piątek: godz. 1700 dla dzieci, godz. 1830 dla ogółu parafian,
godz.1930 dla młodzieży, szczególnie dla kandydatów do Bierzmowania.
Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Seminarium Duchowne, na prace
prowadzone w kościele i kwiaty do Bożego Grobu.
W przedsionkach kościoła można zakupić kartki pocztowe na święta wielkanocne. Są to
kartki specjalne z życzeniami z naszej parafii oraz obrazami przedstawiającymi Chrystusa
zmartwychwstałego, które znajdują się w naszym kościele. Koszt jednej kartki to 1 zł.
Dochód z tych kartek jest przeznaczony na duszpasterstwo ministrantów i wolontariatu z
naszej parafii.
Aby ułatwić wypełnianie dorocznych zeznań podatkowych i zachęcić do przekazywania
1% na rzecz Caritas Archidiecezji Krakowskiej, zostały zorganizowane dyżury doradców,
którzy bezpłatnie pomogą wypełniać Pity. W naszej parafii w każdy poniedziałek do
końca kwietnia w Sali obok kancelarii od 1800 - 1930. szczegóły są umieszczone na
plakatach w przedsionkach Kościoła.
Z naszej rodziny parafialnej Pan Bóg odwołał do wieczności: śp. Jacka Marczyńskiego.
Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, Drogim Parafianom i Gościom życzymy zdrowego
i miłego wypoczynku niedzielnego oraz Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki
Zbawiciela. Wszystkim, owocnego przeżycia Rekolekcji Wielkopostnych.

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

27. 04. 2008 r. – VI Niedziela Wielkanocna
Ogłoszenia duszpasterskie
1. Z naszej parafii. pod przewodnictwem księdza Proboszcza, udała się dzisiaj rano
pielgrzymka na Jasną Górę, by wypraszać potrzebne łaski, sobie i całej parafii u tronu
Matki Bożej Częstochowskiej, naszej Królowej.
W tym tygodniu w czwartek 1 maja, rozpoczynamy Nabożeństwa Majowe ku
czci Matki Bożej z procesją o godz. 1815. W czasie nabożeństw majowych modlić się
będziemy za Ojca Świętego, za Kościół w Polsce, o pokój na świecie, za rodziny, o
powołania kapłańskie i dobre urodzaje. Gorąco i serdecznie zapraszamy czcicieli
Matki Bożej do licznego udziału, niech nie zabraknie każdego dnia młodzieży i dzieci
a dziewczęta zapraszamy do udziału w asyście.
2. W tym tygodniu w Liturgii obchodzić będziemy:
- we wtorek święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła. W tym dniu
też rozpoczniemy po wieczornej mszy świętej nowennę do św. Stanisława BM.
- w czwartek - św. Józefa, rzemieślnika
- w piątek – św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła
- w sobotę, 3.V.br. - Uroczystość Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski,
głównej Patronki Polski, Msze św. jak w niedziele i święta. W tym dniu na każdej
Mszy św. odnowimy Śluby Jasnogórskie.
- w przyszłą niedzielę przeżywać będziemy Uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota
miesiąca maja. Msza św. dla dzieci i młodzieży w piątek o godz. 17.00.
5. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w minionym tygodniu na nasze
zakonne seminarium duchowne i potrzeby parafii.
6. We wtorek 29 kwietnia spotkanie chłopców z klasy 1 i 2 gimnazjum
przygotowujących się do bierzmowania w sali obok kancelarii o godzinie 18.
7. Podajemy do wiadomości, że w naszej Bazylice Bożego Ciała, w dniach od 30
kwietnia do 3 maja odbędą się warsztaty liturgiczne „Dives In Misericordia” dla
młodzieży z całej Polski. Szczegółowy program warsztatów liturgicznych
wywieszony jest w przedsionkach Kościoła. Serdecznie zapraszamy zwłaszcza
młodzież naszej parafii do czynnego wzięcia udziału w tych warsztatach, które
między innymi, mają nas uwrażliwić na piękno liturgii.
8. Z naszej rodziny parafialnej Pan Bóg odwołał do wieczności: śp.: Józefa Siutę,
Marię Pąśko, Władysława Szal i Władysława Filip. Polećmy ich Bożemu
Miłosierdziu.
9. 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.

04.05.2008 - VII Niedziela Wielkanocna – Wniebowstąpienie Pańskie
Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dzisiejsza niedziela to Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
2. Zapraszamy na Nabożeństwo Majowe z procesją o godz. 18.15. W dni
powszednie nabożeństwo majowe o godz. 18.30.
3. W Liturgii Kościoła obchodzić będziemy:
w poniedziałek – Błogosławionego Stanisława Kazimierczyka;
we wtorek – święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba;
w czwartek – uroczystość Św. Stanisława, Biskupa i męczennika,
głównego patrona Polski i naszej Archidiecezji Krakowskiej;
4. Jutro w liturgiczne wspomnienie Bł. Stanisława Kazimierczyka Msze św. przy
jego relikwiach będą odprawione o godzinie 8.00 i 19.00. Prosić będziemy
Błogosławionego Stanisława o wstawiennictwo dla naszej Parafii i naszego
Zakonu, a także o łaskę kanonizację Błogosławionego Stanisława.
5. W czwartek tradycyjnie już 8 maja nasza parafia zaproszona jest na Skałkę. W
tym roku nasza Msza św. odbędzie się jednak nie o godzinie wieczornej, ale o
godzinie 12.30. Zapraszamy na tę Mszę św. Arcybractwo, Różaniec, grupy
modlitewne i wszystkich, którzy mają możliwość dotrzeć na Skałkę w czwartek
na 12.30. O godz. 16.00 w czwartek na Skałce poświęcenie nowo
wybudowanego ołtarza polowego.
6. Za tydzień, w Uroczystość Zesłania ducha Świętego o godzinie 11.00. Pierwsza
komunia św. Dzieci z klas drugich. Próby przed I Komunią Św. w poniedziałek
i środę o godz. 17.00. Spowiedź przed Komunią św. w piątek o godz. 17.00. Do
spowiedzi św. dzieci przystępują razem ze swoimi rodzicami i starszym
rodzeństwem.
7. Za tydzień tradycyjne procesja z relikwiami św. Stanisława Biskupa i
Męczennika. Procesja rozpocznie się o godz. 9.00 na Wawelu. Msza św. na
Skałce o godzinie 10.00. Mieszkańców ul. Krakowskiej, mieszkających przy
trasie procesji, prosimy o przystrojenie okien symbolami o treści religijnej.
8. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium
Duchowne i na potrzeby parafii.
9. Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, Gościom i
Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. Całą naszą
Rodzinę Parafialną zawierzamy nieustannej opiece Matki Zbawiciela.
Szczególną modlitwą otaczamy dzieci przed I Komunią św. i ich Rodziny.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!
Kanonicy Regularni Laterańscy

25. 05. 2008 r. – 8 Niedziela Zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie
Jutro Dzień Matki. Msza św. w intencji wszystkich naszych Mam jutro o godzinie 19.00.
To Szczególnie ważna intencja: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy wzięli udział w Procesji Bożego Ciała.
Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali ołtarze, ozdobili okna, uczestniczyli w procesji.
Wszystkim uczestnikom Uroczystości Bożego Ciała dziękujemy za publiczne wyznanie wiary.
Msza św. w intencji wszystkich, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przebieg procesji
Bożego Ciała w najbliższy czwartek o godzinie 19.00 Zapraszamy serdecznie.
Trwa Oktawa Bożego Ciała. Nieszpory, nabożeństwo majowe i procesja z Najświętszym
Sakramentem codziennie o godzinie 18.15. Zapraszamy serdecznie Arcybractwo, Asystę,
Ministrantów i Drogich naszych Parafian do uczestniczenia w Oktawie. We wtorek, środę i
czwartek w naszym kościele Nabożeństwo 40 – Godzinne. Po Mszy św. porannej
wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy, tak jak w każdy czwartek roku.
Trwa w naszym mieście peregrynacja Żywego różańca i relikwii św. Brata Alberta. W
ramach tej peregrynacji relikwie św. Brata Alberta będą w naszym kościele przez cały
czwartek. O godz. 12.00 w czwartek Mszę św. w naszym kościele odprawi Ks. Kardynał
Stanisław Nagy. Serdecznie zapraszamy na tę Mszę św.
Na zakończenie Oktawy, w czwartek 29 maja ostatnie Nieszpory, kazanie, procesja oraz
poświęcenie wianków i ziół. Nabożeństwo poprowadzą tradycyjnie Ojcowie Paulini ze
Skałki. W czwartek Nieszpory o godzinie 18.00.
W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z racji uroczystości w piątek nie
obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
Dzisiaj na Mszy św. o godzinie 11.00 1 Komunia św. dzieci ze Szkoły Waldorfskiej.
W liturgii Kościoła w nadchodzącym tygodniu obchodzić będziemy:
- w poniedziałek – wspomnienie Św. Filipa Nereusza, kapłana;
- w czwartek – wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy;
- w czwartek – zakończenie Oktawy Bożego Ciała;
- w piątek – Uroczystość Najświętszego serca Jezusowego; W cały kościele obchodzimy
dzień modlitw o uświęcenia kapłanów.
- w sobotę święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
Składamy Serdeczne Bóg Zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na potrzeby
biednych w parafii i na prace w kościele.
Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli do wieczności: + Alicja Nowak z ul. Bocheńskiej i +
Stanisław Łach z ul. Gazowej. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, Gościom i
Dobrodziejom życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i stałej opieki Matki
Zbawiciela.
Wszystkim życzymy Szczęść Boże! Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

1. 06. 2008 r. – 9 Niedziela Zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie
1. Składamy serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy brali udział w nabożeństwach
majowych i w Oktawie Bożego Ciała. Dziękujemy Tym, którzy adorowali Pana
Jezusa w czasie nabożeństwa 40 – godzinnego w Najświętszym Sakramencie i
oddawali Mu cześć w czasie procesji Eucharystycznych.
2. Nabożeństwo czerwcowe z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa
codziennie o godzinie 18.30. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy
dzieci, młodzież i dorosłych.
3. Dzisiaj przeżywamy 1 rocznicę Pierwszej Komunii świętej dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 11. Uroczystość odbędzie się na Mszy św. o godz. 11.00.
4. Jutro 3 rocznica ustanowienia Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza
Metropolitą Krakowskim. W środę 20 rocznica święceń biskupich Księdza
Biskupa Jana Szkodonia. Otoczmy modlitwą Pasterzy Kościoła Krakowskiego.

5. W liturgii Kościoła w nadchodzącym tygodniu obchodzić będziemy:
we wtorek – wspomnienie świętych męczenników Karola Liangi i Towarzyszy;
w czwartek – wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika;
w piątek – wspomnienie św. Norberta, biskupa

6. Składamy Serdeczne Bóg Zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na
potrzeby biednych w parafii i na prace prowadzone w kościele.
7. Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszli: + Adam Boguszewski z ul.
Wrzesińskiej, + Adam Orczyński z Placu Wolnica i + Antoni Motyka z ul. Św.
Sebastiana. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
Dzisiaj Dzień Dziecka. Wszystkie dzieci otaczamy serdeczną modlitwą i
życzymy im zdrowego i radosnego dzieciństwa. Wszystkim Uczestnikom Ofiary
Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom
życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i stałej opieki Matki
Zbawiciela.
Wszystkim życzymy Szczęść Boże!
Kanonicy Regularni Laterańscy

7. 06. 2008 r. – 10 Niedziela Zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie

1. Nabożeństwo czerwcowe z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa
codziennie o godzinie 18.30. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy
dzieci, młodzież i dorosłych.
2. W liturgii Kościoła w nadchodzącym tygodniu obchodzić będziemy:
we wtorek – wspomnienie bł. Bogumiła, zakonnika;
w środę – wspomnienie św. Barnaby, apostoła;
w piątek – wspomnienie św. Antoniego z Padwy, doktora Kościoła
w sobotę – wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika;

3. We wtorek 10 czerwca spotkanie chłopców klasy pierwszej i drugiej
przygotowujących się do sakramentu bierzmowania w Sali parafialnej obok
kancelarii o godzinie 1800.
3. Składamy Serdeczne Bóg Zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na
potrzeby biednych w parafii i na prace prowadzone w kościele.
4. Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszła: + Cecylia Bułat z ulicy
Dietla. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom,
Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i
stałej opieki Matki Zbawiciela.

Wszystkim życzymy Szczęść Boże!
Kanonicy Regularni Laterańscy

14. 06. 2008 r. – 11 Niedziela Zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie

1. Nabożeństwo czerwcowe z Litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa
codziennie o godzinie 18.30. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy
dzieci, młodzież i dorosłych.
2. W piątek 20 czerwca zakończenie roku szkolnego. Zapraszamy młodzież, dzieci
wraz z nauczycielami na mszę święta dziękczynna za miniony rok szkolny na
godzinę ósmą rano. Kandydaci przygotowujący się do sakramentu bierzmowania
maja obowiązek uczestnictwa we Mszy świętej na zakończenie roku szkolnego.
3. W liturgii Kościoła w nadchodzącym tygodniu obchodzić będziemy:
we wtorek – wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika;
w sobotę – wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika;

4. Składamy Serdeczne Bóg Zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na
potrzeby biednych w parafii i na prace prowadzone w kościele.
5. Przy wyjściu z kościoła Stowarzyszenie Rodzin katolickich wraz z wolontariatem
zbierają ofiary na kolonię dla dzieci z naszej parafii, która odbędzie się w dniach
od 17 do 28 lipca w malowniczej miejscowości Sosnówka położonej na granicy
Kotliny Jeleniogórskiej i Podgórza Karkonoskiego. Serdeczne Bóg zapłać za
wsparcie tej szlachetnej inicjatywy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z naszej
parafii.
6. Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszła: + Romana Maria
Boguszewska z ulicy Wawrzyńca. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom,
Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i
opieki Matki Zbawiciela. Dzieciom i młodzieży kończącym rok szkolny w tym
tygodniu życzymy z Bogiem przeżytego, przyjemnego odpoczynku
wakacyjnego.

Wszystkim życzymy Szczęść Boże!
Kanonicy Regularni Laterańscy

24.06.2008 – XII Niedziela Zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie
1. Nabożeństwo czerwcowe ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa z procesją o godz.
18.30. W dni powszednie nabożeństwo o godz. 18.30. Zapraszamy serdecznie
do wspólnej modlitwy.
2. W tym tygodniu w Liturgii św. obchodzić będziemy:
- we wtorek – Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela
- w sobotę – wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika,
- w niedzielę – Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W tym
dniu otoczmy szczególną modlitwą i pamięcią Ojca świętego Benedykta XVI,
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 lub przez biskupa,
przy zachowaniu warunków do uzyskania odpustu i wyznaniu Wiary w
dowolnej formie zatwierdzonej przez Kościół.
3. W następną niedzielę rozpoczęcie Roku Jubileuszowego 2000-lecia urodzin św.
Pawła Apostoła.
4. W niedzielę 29 czerwca o godzinie 9.30 Msza św. w intencji solenizantów:
Księdza Proboszcza, Kleryka Piotra i Nowicjusza Pawła. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy.
5. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na nasze Zakonne
Seminarium, na potrzeby biednych w parafii, i prace prowadzone w kościele.
Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na kolonie letnie dla dzieci.
Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do naszej bazyliki.
6. Są prowadzone zapisy na pielgrzymkę do Częstochowy na dzień 13 lipca. Są
jeszcze wolne miejsca. Więcej informacji w przedsionku kościoła.
7. Z naszej Rodziny Parafialnej odeszły do wieczności + Maria Gałka z ul. Berka
Joselewicza i + Anna Wagner z ul. Przemyskiej. Polećmy je Miłosierdziu
Bożemu: Wieczny odpoczynek racz...
Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej: naszym Drogim Parafianom, miłym
Gościom i Dobrodziejom życzymy: dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i
opieki Matki Zbawiciela na cały nowy tydzień.
Dzieciom i młodzieży, którzy w piątek rozpoczęli wakacje letnie życzymy radosnego i
bezpiecznego odpoczynku. W czasie wakacji niech będzie więcej czasu dla Rodziny i
dla Boga.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!
Kanonicy Regularni Laterańscy.

29.06.2008 – XIII Niedziela Zwykła
Uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła
Rozpoczęcie roku Jubileuszowego 2000-lecia urodzin św. Pawła Apostoła
Ogłoszenia duszpasterskie
1. Nabożeństwo czerwcowe ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa z procesją wokół
kościoła dzisiaj o godz. 18.30. Jutro zakończenie Nabożeństwa czerwcowego z
procesją wokół kościoła i dziękczynnym „Te Deum” o godz. 18.30.
2. Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Dzisiaj
otaczamy naszą szczególną modlitwą i pamięcią Ojca świętego Benedykta XVI,
który jest następcą świętego Piotra na Stolicy Apostolskiej. Od wczorajszego
wieczoru trwa Jubileusz 2000-lecia urodzin św. Pawła Apostoła. Od wielkiego
Apostoła Narodów uczymy się wierności Chrystusowi i głoszenia Chrystusa
całym naszym życiem.
3. Jutro minie 29 lat od ustanowienia kardynałem abpa Franciszka Macharskiego.
Polecamy Go Bogu w modlitwie.
4. W tym tygodniu 1 czwartek, 1 piątek miesiąca i 1 sobota miesiąca lipca.
Zachęcamy do spowiedzi świętej i Komunii świętej wynagradzającej
Najświętszemu Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu Maryi.
5. W liturgii Kościoła obchodzić będziemy w tym tygodniu:
- w czwartek – święto św. Tomasza Apostoła,
- w piątek – rocznica poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej w Krakowie
6. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na nasze Zakonne
Seminarium, na potrzeby biednych w parafii, i prace prowadzone w kościele.
7. Są prowadzone zapisy na pielgrzymkę do Częstochowy na dzień 13 lipca. Są
jeszcze wolne miejsca. Więcej informacji w przedsionku kościoła.
8. Z naszej Rodziny Parafialnej odszedł do wieczności + Józef Duda z Placu
Nowego. Polećmy go Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz...
9. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej: naszym Drogim Parafianom,
i Gościom i Dobrodziejom życzymy: miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa
i opieki Matki Zbawiciela na cały nowy tydzień. Wszystkim przebywającym na
wakacjach i urlopach życzymy zdrowego i bezpiecznego wypoczynku.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!
Kanonicy Regularni Laterańscy.

Ogłoszenia duszpasterskie
XIV Niedziela Zwykła – 6 lipca 2008 rok
Dzisiejsza niedziela jest 14 niedzielą zwykłą.W liturgii Kościoła w tym tygodniu
obchodzić będziemy:
- we wtorek – wspomnienie św. Jana z Dukli, kapłana;
- w piątek – święto św. Benedykta, opata, patrona Europy;
- w sobotę – wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika;
Msze święte w naszej Bazylice są odprawiane
- w niedziele i święta jak w ciągu roku,
- w dni powszednie o 6.30, 800, 1200 i 1900.
- w czasie wakacji nie ma Nieszporów w niedzielę.
Nabożeństwa stałe w ciągu tygodnia:
- w poniedziałek o godz. 800 Msza św. ku czci bł. St. Kazimierczyka
- w środę o godz. 1830 Nabożeństwo do Matki Bożej Łaskawej
- w czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu:
700 – wystawienie Najświętszego Sakramentu
1200 – różaniec w intencji powołań kapłańskich i zakonnych
1500 – Koronka i modlitwy do Miłosierdzia Bożego
1745 – Modlitwy Brackie
1830 – Nieszpory na zakończenie adoracji
- w piątek o godz. 1830 Droga Krzyżowa
W środę o godzinie 1700 Msza św. w intencji chorych i dla chorych. Serdecznie zapraszamy
do wspólnej modlitwy chorych i ich rodziny.
W przedsionkach kościoła nasi Nowicjusze Paweł i Maciej rozprowadzają nowy numer
„Cor unum”. Dobrowolne ofiary przy nabywaniu tego czasopisma to ofiara na nasze
zakonne Seminarium Duchowne. Zachęcamy do nabywania i lektury, a Dobrodziejom
naszego Seminarium serdecznie dziękujemy za pomoc.
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na potrzeby
naszej parafii i prowadzone remonty. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do naszej bazyliki.
Z naszej Rodziny Parafialnej Pan Bóg odwołał do wieczności + Andrzeja Gieleckiego z ul.
Starowiślnej. Polećmy go Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek...
Naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom dziękujemy za dar wspólnej
modlitwy i życzymy wszystkim miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki
Zbawiciela na cały nowy tydzień.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże.

Kanonicy Regularni Laterańscy

Ogłoszenia duszpasterskie
XV Niedziela Zwykła – 13 lipca 2008 rok
1. Dzisiejsza niedziela jest 15 niedzielą zwykłą.
2. W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:
- we wtorek – wspomnienie św. Bonawentury, biskupa i Doktora
Kościoła
- w środę – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
(Matki Bożej Szkaplerznej)
- w piątek – wspomnienie św. Szymona z Lipnicy, kapłana
3. W dniach od 15 do 20 lipca w Sydney – w Australii odbywać się będzie
XXIII dzień młodzieży pod hasłem, „Gdy Duch Święty zstąpi na was,
otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami”. Módlmy się w tym
tygodniu za młodzież i polecajmy Bogu tych zgromadzonych w Australii i
naszą młodzież, upraszając im pomoc Boga w życiu zgodnym z
przykazaniami Bożymi.
4. W dniach od 6 do 15 sierpnia będzie trwała pielgrzymka piesza z
Warszawy na Jasną Górę. Do wspólnego pielgrzymowania zaprasza
Przewodnik Grupy Kanonickiej – ks. Jarosław Klimczyk CRL
5. Dzisiaj przedstawiciele naszej Parafii pielgrzymują do Sanktuarium Matki
Bożej w Częstochowie, na Jasną Górę. Łączymy się z nimi w modlitwie
we wszystkich intencjach i potrzebach całej naszej rodziny parafialnej.
Niech za przyczyną Matki Bożej Jasnogórskiej Bóg udzieli nam
potrzebnych łask i błogosławieństwa.
6. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym
tygodniu na nasze Seminarium Duchowne i na potrzeby parafii.
Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do naszej bazyliki.
7. Z naszej Rodziny Parafialnej Pan Bóg odwołał do wieczności +
Stanisława Góreckiego z ul. Starowiślnej, + Anatola Szumskiego z ul.
Miodowej, i + Janinę Bujak z ul. Podbrzezie. Polećmy ich Miłosierdziu
Bożemu: Wieczny odpoczynek...
Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom dziękujemy za dar wspólnej
modlitwy i życzymy wszystkim dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i
opieki Matki Zbawiciela na cały nowy tydzień.
Kanonicy Regularni Laterańscy

Ogłoszenia duszpasterskie
XVI Niedziela Zwykła – 20 lipca 2008 rok
1. Dzisiejsza niedziela jest 16 niedzielą zwykłą.
2. W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:
- we wtorek – wspomnienie św. Marii Magdaleny;
- w środę – święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy;
- w czwartek – wspomnienie św. Kingi, dziewicy;
- w piątek – święto św. Jakuba, Apostoła;
- także w piątek – wspomnienie św. Krzysztofa, patrona podróżujących
i kierowców
- w sobotę – wspomnienie świętych Joachima i Anny, Rodziców NMP
3. W piątek, 25 lipca, przypada wspomnienie św. Krzysztofa – patrona
kierowców i podróżujących. W tym dniu wieczorem o godz. 1900 modlić
się będziemy w intencji kierowców. Po Mszy świętej o godz. 1900 będzie
poświęcenie pojazdów. Prosimy, aby już przed Mszą św. zająć miejsce
samochodami na terenie wokół kościoła.
4. Msza św. za Nasze Babcie i za naszych Dziadków w sobotę o godz. 1200.
Zapraszamy bardzo serdecznie do wspólnej modlitwy z dziećmi i
wnukami.
5. W dniach od 6 do 15 sierpnia będzie trwała pielgrzymka piesza z
Warszawy na Jasną Górę. Do wspólnego pielgrzymowania zaprasza
Przewodnik Grupy Kanonickiej – ks. Jarosław Klimczyk CRL
6. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym
tygodniu na nasze Zakonne Seminarium Duchowne, na potrzeby parafii i
prowadzone remonty. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do naszej
bazyliki.
7. Polećmy Panu Bogu zmarłych z naszych Rodzin i zmarłych naszych
Parafian. Polecajmy ich Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek...
Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom dziękujemy za
dar wspólnej modlitwy i życzymy wszystkim dobrej niedzieli, Bożego
błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela na cały nowy tydzień.
Szczęść Boże
Kanonicy Regularni Laterańscy

Ogłoszenia duszpasterskie
XVII Niedziela Zwykła – 27 lipca 2008 rok
1. Dzisiejsza niedziela jest 17 niedzielą zwykłą.
2. W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:
- we wtorek wspomnienie św. Marty;
- w czwartek wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, kapłana;
- w piątek wspomnienie św. Alfonsa Marii Ligouriego;
- w sobotę we wszystkich kościołach parafialnych można zyskać odpust
zupełny „Porcjunkuli”
3. W piątek 1 sierpnia przypada 64 rocznica rozpoczęcia Powstania
Warszawskiego. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji tych,
którzy oddali swoje młode życie za Ojczyznę.
.
4. Nabożeństwa stałe w ciągu tygodnia:
- w poniedziałek o godz. 800 Msza św. ku czci bł. St. Kazimierczyka
- w środę o godz. 1830 Nabożeństwo do Matki Bożej Łaskawej
- w czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu
- w piątek o godz. 1830 Droga Krzyżowa
5. W tym tygodniu 1 piątek i 1 sobota miesiąca. Zachęcamy do
praktykowania comiesięcznej spowiedzi świętej i Komunii św.
pierwszopiątkowej.
.
6. Ponawiamy informację, że od 6 do 15 sierpnia będzie trwała pielgrzymka
piesza z Warszawy na Jasną Górę. Do wspólnego pielgrzymowania
zaprasza Przewodnik Grupy Kanonickiej - ks. Jarosław Klimczyk CRL.
7. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym
tygodniu na potrzeby naszej parafii i na nasze Seminarium Duchowne.
Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do naszej świątyni.
Z naszej rodziny parafialnej Bóg odwołał do wieczności: + Janinę Zawada
z ulicy Krakowskiej, + Władysławę Pawlik z ul. Bożego Ciała i + Juliusza
Melanowskiego z ul. Starowiślnej. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu:
Wieczny odpoczynek...
Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom dziękujemy za
dar wspólnej modlitwy i życzymy wszystkim dobrej niedzieli, Bożego
błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Zbawiciela na cały nowy tydzień.
Kanonicy Regularni Laterańscy

Ogłoszenia duszpasterskie – 23. 08. 2008
XXI Niedziela Zwykła
1. Dzisiejsza Niedziela jest 21 Niedzielą Zwykłą.
2. Od jutra wieczorem do piątku w południe trwać będą w naszym Klasztorze
Krakowskim rekolekcje dla kleryków, braci i kapłanów naszego Zakonu Kanoników
Regularnych laterańskich. Prosimy o modlitwy w naszej intencji.
3. W piątek Uroczystość św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła. Św. Augustyn
jest Ojcem i Prawodawcą naszego Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich i
drugim Patronem naszej Bazyliki Bożego Ciała. W piątek w naszym kościele można
zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Główna Msza św. w piątek o
godz. 1200. W czasie tej Mszy św. pierwsze śluby zakonne złoży nasz współbrat
nowicjusz Wojciech Iwanowski. Kandydaci do naszego Zakonu w piątek
rozpoczną nowicjat. Bardzo serdecznie zapraszamy na tę doroczną naszą
uroczystość Drogich naszych Parafian. Uroczystość tę zakończy ucałowanie relikwii
św. Augustyna.
4. W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:
w poniedziałek – święto św. Bartłomieja, Apostoła
w środę – Uroczystość Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej
w czwartek – wspomnienie św. Moniki
w piątek – Uroczystość św. Augustyna
w sobotę – wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela
5. W następną poniedziałek 31 sierpnia przypada ustanowiony przez Sejm RP Dzień
Solidarności i Wolności.
6. Organizujemy pielgrzymkę na uroczystości odpustowe do Gietrzwałdu. Lista
chętnych jest już zamknięta. Spotkanie organizacyjne odbędzie się już we wrześniu.
7. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na nasze
zakonne Wyższe Seminarium Duchowne, na potrzeby parafii i prowadzone remonty.
Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do świątyni.
Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom dziękujemy za dar wspólnej
modlitwy i życzymy dobrej niedzieli oraz Bożego błogosławieństwa i opieki
Matki Bożej Częstochowskiej na kolejny tydzień naszego życia. Pozdrawiamy
dzieci i młodzież i życzmy im wiele radości na ostatni tydzień wakacji w tym
roku.
Wszystkim: Szczęść Boże
Kanonicy Regularni Laterańscy

Ogłoszenia duszpasterskie – 24. 08. 2008
XXI Niedziela Zwykła
1. Dzisiejsza Niedziela jest 21 Niedzielą Zwykłą.
2. Od jutra wieczorem do piątku w południe trwać będą w naszym Klasztorze Krakowskim
rekolekcje dla kleryków, braci i kapłanów naszego Zakonu. Rekolekcje poprowadzi Opat
Tyniecki O. Bernard. Prosimy o modlitwy w naszej intencji.
3.

We czwartek Uroczystość św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła. Św. Augustyn
jest Ojcem i Prawodawcą naszego Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich i
drugim Patronem naszej Bazyliki Bożego Ciała. W czwartek w naszym kościele można
zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Główna Msza św. w czwartek o godz.
1200. W czasie tej Mszy św. wieczyste śluby zakonne złoży nasz współbrat Dawid
Kower CRL. Pierwsze śluby złożą nowicjusze Paweł Jacko i Maciej Guziejko.
Kandydaci do naszego Zakonu w czwartek rozpoczną nowicjat. Bardzo serdecznie
zapraszamy na tę doroczną naszą uroczystość Drogich naszych Parafian. Uroczystość tę
zakończy ucałowanie relikwii św. Augustyna.

4. W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:
we wtorek – Uroczystość Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej
w środę – wspomnienie św. Moniki
w czwartek – Uroczystość św. Augustyna
w piątek – wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela
5. W następną niedzielę przypada ustanowiony przez Sejm RP dzień Solidarności i
Wolności.
6. Organizujemy pielgrzymkę na uroczystości odpustowe do Gietrzwałdu. Po drodze do
Gietrzwałdu przewidziane jest odwiedzenie sanktuariów w Kałkowie Godowie,
Niepokalanowie i Świętej Lipce na Warmii. Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania.
Informacje szczegółowe na plakacie w przedsionku kościoła.
7. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na nasze
zakonne Wyższe Seminarium Duchowne, na potrzeby parafii i prowadzone remonty.
Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do świątyni.
8. Z naszej Rodziny Parafialnej odeszły do wieczności + Romana Majchrzak z ul.
Starowiślnej i + Jadwiga Helbin z ul Dietla. Polećmy zmarłe nasze siostry i wszystkich
wiernych zmarłych Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek...
Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom dziękujemy za dar wspólnej modlitwy i
życzymy dobrej niedzieli oraz Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej
Częstochowskiej na kolejny tydzień naszego życia. Pozdrawiamy dzieci i młodzież i
życzmy im wiele radości na ostatni tydzień wakacji w tym roku.
Wszystkim: Szczęść Boże
Kanonicy Regularni Laterańscy

Ogłoszenia duszpasterskie – 31. 08. 2008
XXII Niedziela Zwykła
1. Dzisiejsza Niedziela jest 22 Niedzielą Zwykłą.
2. Jutro 1 września: rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego. Serdecznie zapraszamy
Dzieci, Młodzież Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców jutro, na Mszę św. o
godzinie 800, na rozpoczęcie nowego Roku Szkolnego i Katechetycznego. Będziemy
prosić Boga o błogosławieństwo w nowym roku nauki. Spowiedź święta dla przed
nowym rokiem szkolnym dzisiaj i jutro przed Mszą św. od 730. W niedziele Msza św.
dla dzieci jest odprawiana o godzinie 1100. Jutro także 69 rocznica rozpoczęcia II
wojny światowej. Zapraszamy do pamięci w modlitwie.
3. W tym roku mija 131 lat od cudownych objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie –
jedynych objawień w Polsce, które zostały zatwierdzone przez władzę Kościelną.
Główne uroczystości w Gietrzwałdzie odbywać się będą w tym roku w następną
niedzielę 14 września. Na te uroczystości udaje się z naszej Parafii pielgrzymka
autokarowa. Jest jeszcze 8 wolnych miejsc. Szczegółowe informacje w zakrystii, w
Kancelarii parafialnej i na plakatach w przedsionku kościoła.
4. W niedzielę 21 września zapraszamy młodzież gimnazjalną wraz z rodzicami na Mszę
św. o godzinie 1600. Będzie to rozpoczęcie całorocznego przygotowania do
Sakramentu Bierzmowania. Klasy III gimnazjalne, które przyjmą Sakrament
Bierzmowania w roku 2009 będą miały trzy spotkania w miesiącu, a klasy pierwsze i
drugie gimnazjum – jako dalsze przygotowanie do przyjęcia Bierzmowania – dwa
razy w miesiącu. Przypominamy o zarządzeniu Episkopatu Polski, że Pierwszą
Komunię św. i Sakrament Bierzmowania należy przyjmować w swojej parafii.
5. W tym tygodniu przypada 1 czwartek, 1 piątek i 1 sobota miesiąca września. W
czwartek, piątek i sobotę będą odwiedziny chorych w domach ze spowiedzią i
Komunią św. Prosimy zgłaszać chorych w zakrystii i kancelarii Parafialnej
6. W każdą sobotę o godzinie 1700 nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych w Sali obok
Kancelarii Parafialnej. Początek spotkań o godz. 1700.
7. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na nasze
zakonne Wyższe Seminarium Duchowne, na biednych i na potrzeby naszej parafii i
prowadzone remonty. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do świątyni.
8. Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli do wieczności: + Józefa Walczak z ul. nowej i
+ Jacek Dworzański z ul. Gazowej. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu: Wieczny
odpoczynek...
Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom dziękujemy za dar wspólnej modlitwy
i życzymy dobrej niedzieli oraz Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela
na nowy tydzień. Dzieciom i Młodzieży w Nowym Roku Szkolnym życzymy zdrowia,
radości i dobrych wyników w nauce. Wszystkim: Szczęść Boże Kanonicy Regularni.

Ogłoszenia duszpasterskie – 07. 09. 2008
XXIII Niedziela Zwykła
Dzisiejsza Niedziela jest 23 Niedzielą Zwykłą. Pierwszą niedzielą września. Zapraszamy
na Nieszpory Niedzielne o godzinie 1830.
Jutro święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny;
We wtorek wspomnienie bł. Anieli Salawy, dziewicy;
W sobotę wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i Doktora Kościoła;
W następną Niedzielę Święto Podwyższenia Krzyża Świętego;
W następną Niedzielę odbywać się będą doroczne uroczystości w Gietrzwałdzie: 131
rocznica zakończenia objawień Matki Bożej. Na te uroczystości udaje się z naszej Parafii
pielgrzymka autokarowa. Są jeszcze 3 wolne miejsca. Informacje w przedsionku kościoła
lub w zakrystii.
W środę o godz. 1700 Msza św. dla chorych i w int. chorych. Zapraszamy do wspólnej
modlitwy. Na zak0ończenie Mszy św. błogosławieństwo relikwiami Bł. Stanisława
Kazimierczyka.
Rozpoczął się nowy rok szkolny. Zapraszamy wszystkie dzieci z naszej parafii, aby w
niedziele uczestniczyły we Mszy św. niedzielnej, o godz. 1100.
Za dwa tygodnie, 21 września o godz. 1600 zapraszamy młodzież gimnazjalną i rodziców
na rozpoczęcie kolejnego roku przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
Zapraszamy Uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich, którzy już w tym roku szkolnym
przystąpią do bierzmowania.
Kancelaria Parafialne czynna jest codziennie od wtorku do soboty w godzinach od 800 do
930, a w środę i piątek od 1600 do 1730.
W każdą sobotę odbywają się nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych w sali obok
Kancelarii Parafialnej. Początek spotkań o godz. 1700. Poradnia przedmałżeńska czynna
jest w każdy poniedziałek o 1930.
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na nasze
zakonne Wyższe Seminarium Duchowne, na biednych i na potrzeby naszej parafii i
prowadzone remonty. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do świątyni.
Naszym Drogim Parafianom, Miłym Gościom i Dobrodziejom dziękujemy za wspólnie
przeżytą Mszę św. Wszystkim życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i
opieki Matki Zbawiciela na cały nowy tydzień. Z wiarą przyjmijmy błogosławieństwo
Wszechmogącego Boga.
Wszystkim: Szczęść Boże Kanonicy Regularni Laterańscy

Ogłoszenia duszpasterskie – 14. 09. 2008
XXIV Niedziela Zwykła
1. Dzisiejsza Niedziela jest 24 Niedzielą Zwykłą. Dzisiejszej niedzieli towarzyszymy
duchowo Papieżowi Benedyktowi XVI w jego pielgrzymce do Francji. Polecamy w
modlitwie wszystkich pielgrzymujących do Lourdes. Modlimy się w intencji Ojca
Świętego, w intencji chorych i w intencji całego narodu Francuskiego.
2. W Gietrzwałdzie odbywają się doroczne uroczystości Maryjne w 131 rocznicę
zakończenia objawień Matki Bożej. Łączymy się duchowo z pielgrzymami z naszej
rodziny parafialnej, którzy są na tych uroczystościach.
3. W Sanktuarium Krzyża św. w Mogile trwają doroczne uroczystości ku czci Krzyża
Świętego.
4. Zapraszamy serdecznie dzisiaj na Nieszpory Niedzielne o godzinie 1830.
5. W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:
- w poniedziałek – wspomnienie Najśw. Maryi Panny Bolesnej;
- we wtorek świętych męczenników Korneliusza i Cypriana;
- w czwartek – święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski, patrona Dzieci i
Młodzieży.
6. Zapraszamy wszystkie dzieci z naszej parafii, aby w niedziele uczestniczyły we Mszy
św. o godz. 1100. Młodzież gimnazjalną i szkół średnich zapraszamy do uczestniczenia
we Mszach św. o godzinie 1600. Za tydzień zapraszamy młodzież gimnazjalną klas
trzecich, drugich i pierwszych razem z rodzicami na Mszę św. o godzinie 1600. Będzie
to rozpoczęcie całorocznego przygotowania do Sakramentu Bierzmowania.
7. W każdą sobotę o godz. 1700 nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych. Poradnia
przedmałżeńska w każdy poniedziałek o 1930.
8. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na nasze
zakonne Wyższe Seminarium Duchowne, na biednych, na potrzeby naszej parafii i
prowadzone remonty. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do świątyni.
9. Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszła + Emilia Petlicka-Raj z ulicy
Starowiślnej. Módlmy się za nią i za wszystkich zmarłych: Wieczny odpoczynek …
Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom dziękujemy za wspólnie
przeżytą Mszę św. i życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki
Zbawiciela na cały nowy tydzień. Szczególnych łask i Bożego błogosławieństwa
życzymy dzieciom i młodzieży przez wstawiennictwo ich patrona św. Stanisława
Kostki.
Wszystkim: Szczęść Boże
Kanonicy Regularni Laterańscy

Ogłoszenia duszpasterskie – 21. 09. 2008
XXV Niedziela Zwykła
1. Dzisiejsza Niedziela jest 25 Niedzielą Zwykłą. Jest to trzecia niedziela
września. O 1830 zapraszamy na Nabożeństwo Adoracyjne. Po
nabożeństwie spotkanie Arcybractwa V ran Pana Jezusa i Najśw.
Sakramentu w Sali obok Kancelarii Parafialnej.
2. W następną niedzielę rozpocznie się 64 Tydzień Miłosierdzia. Temat
tegorocznego tygodnia: „Uczeń Chrystusa sługą miłosierdzia”.
3. W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzić będziemy:
dzisiaj przypada święto św. Mateusza, apostoła i ewangelisty
w poniedziałek – wspomnienie bł. Bernardyny Jabłońskiej
we wtorek – wspomnienie św. Ojca Pio, zakonnika
w czwartek – wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, patrona
Warszawy,
w sobotę – wspomnienie św. Wincentego a Paulo, kapłana,
4. W każdą niedzielę zapraszamy młodzież gimnazjalną klas trzecich,
drugich i pierwszych na Mszę św. o godzinie 1600. Dzieci zapraszamy na
ich Mszę o 1100. Dzisiaj na Mszy św. o godz. 1600 rozpoczęcie rocznej
formacji dla gimnazjalistów przed przyjęciem sakramentu bierzmowania.
5. Nabożeństwa stałe w ciągu tygodnia:
- w poniedziałek o godz. 800 Msza św. ku czci bł. St. Kazimierczyka
- w środę o godz. 1830 Nabożeństwo do Matki Bożej Łaskawej
- w czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu
- w piątek o godz. 1830 Droga Krzyżowa
6. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym
tygodniu na nasze zakonne Wyższe Seminarium Duchowne, na biednych i
na potrzeby naszej parafii i prowadzone remonty. Dziękujemy za kwiaty
ofiarowane do świątyni.
7. Z naszej Parafii Bóg odwołał do wieczności + Marię Pactwa z ul.
Starowiślnej, + Krzysztofa Figiel i + Janinę Janeczek z ul. Estery.
Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu: wieczny odpoczynek...
8. Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom dziękujemy za
wspólnie przeżytą Mszę św. i życzymy dobrej niedzieli, Bożego
błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela na cały nowy tydzień.
Wszystkim: Szczęść Boże Kanonicy Regularni.

Ogłoszenia duszpasterskie – 28.09. 2008
XXVI Niedziela Zwykła
Od dzisiaj trwa w kościele 64 tydzień miłosierdzia. Dlatego w przyszłą niedzielę na
zakończenie tygodnia miłosierdzia w naszej bazylice osoby z naszego wolontariatu będą po
każdej mszy świętej zbierać do puszek ofiary na dzieła miłosierdzia. Chcemy w ten sposób
okazać nasze miłosierdzie i solidarność z tymi, którzy oczekują od nas, wyobraźni
miłosierdzia.
Zapraszamy na nieszpory niedzielne, na godz. 1830.
W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzić będziemy
w poniedziałek - święto, świętych Archaniołów, Michała, Gabriela i Rafała
we wtorek
- wspomnienie św. Hieronima,
w środę
- wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus
w czwartek
- wspomnienie św. Aniołów Stróżów
w sobotę
- wspomnienie św. Franciszka z Asyżu
W środę rozpoczyna się miesiąc październik a wraz z nim, Nabożeństwo Różańcowe.
Rozpoczęcie Nabożeństw Różańcowych w środę o godz. 1830. Procesja różańcowa do pięciu
ołtarzy w kościele w następną niedzielę 5 października o godzinie 1800.
Do Modlitwy na różańcu wzywa nas Matka Najświętsza poprzez wiele objawień – na
naszej polskiej ziemi poprzez objawienia w Gietrzwałdzie. Do modlitwy różańcowej wzywał
nas nieustannie Sługa Boży Jan Paweł II. Na różaniec zapraszamy wszystkich naszych
Parafian: dzieci, młodzież i starszych.
W tym tygodniu 1 czwartek, 1 piątek i 1 sobota miesiąca. W piątek dodatkowa Msza św.
dla dzieci o godz. 1700. Spowiedź przed Mszą św.
W Kancelarii Parafialnej przyjmujemy na wypominki miesięczne i roczne za zmarłych.
Otoczmy pamięcią i modlitwą wszystkich drogich naszych zmarłych.
Za tydzień w sobotę rozpoczyna się kolejna tura nauk przedmałżeńskich dla narzeczonych
o godzinie 17 w Sali parafialnej obok kancelarii.
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na nasze
zakonne Wyższe Seminarium Duchowne, na biednych, na potrzeby naszej parafii i
prowadzone remonty. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do świątyni.
Z naszej Rodziny parafialnej odeszli do wieczności: + Janusz Akowacz z ul. Starowiślnej,
+ Władysław Zając z ul. Skawińskiej + Eugenia Ackermann z ul. Bożego Ciała.

Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom, dziękujemy za wspólnie
przeżytą Mszę św. i życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki
Bożej Różańcowej. Wszystkim na cały nowy tydzień życzymy:
Szczęść Boże
Kanonicy Regularni Laterańscy

Ogłoszenia duszpasterskie – 5.10. 2008
XXVII Niedziela Zwykła
Kończy się tydzień miłosierdzia, dlatego dzisiaj po każdej mszy świętej osoby z
naszego wolontariatu zbierają do puszek ofiary na dzieła miłosierdzia, w tym przede
wszystkim na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Chcemy w ten sposób okazać nasze
miłosierdzie i solidarność z tymi, którzy oczekują od nas, wyobraźni miłosierdzia, do której
zachęcał nas dzisiaj również w swojej odezwie ksiądz Stanisław Kardynał Dziwisz.
Zapraszamy dzisiaj wszystkich naszych parafian i gości a zwłaszcza dzieci klas
drugich wraz z rodzicami, młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania na
uroczystą procesję różańcową do pięciu ołtarzy w naszej Bazylice na godzinę 1800.
Do Modlitwy na różańcu wzywa nas Matka Najświętsza poprzez wiele objawień – na
naszej polskiej ziemi poprzez objawienia w Gietrzwałdzie. Do modlitwy różańcowej wzywał
nas nieustannie Sługa Boży Jan Paweł II. Na różaniec codziennie zapraszamy na godzinę
1830.
W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzić będziemy:
we wtorek
- wspomnienie Najśw. Maryi Panny Różańcowej
w czwartek
- Święto Bł. Wincentego Kadłubka
Za tydzień w niedzielę 12 października, w naszej ojczyźnie obchodzić będziemy VIII
dzień Papieski. Uroczysta Msza święta o beatyfikację i kanonizację Sługi Bożego Jana
Pawła II w naszej Bazylice odprawiona zostanie o godzinie 930. Zapraszamy na tę mszę
wszystkich parafian a zwłaszcza dzieci, młodzież, stowarzyszenia parafialne i
Arcybractwo.
Natomiast w najbliższą sobotę 11.10.2008 ksiądz Kardynał Dziwisz uroczyście
rozpocznie budowę Centrum Jana Pawła II w Krakowie Łagiewnikach. Misją tego
Centrum jest promowanie duchowości Ojca Świętego Jana Pawła II, pierwszego Papieża
Słowianina, kultury i tradycji związanej z Jego osobą proponując zajęcia w dziedzinie
duchowości, wychowania i kształcenia. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć tę zacną inicjatywę
Archidiecezji krakowskiej, na ołtarzu Michała Archanioła wyłożone są przekazy
bankowe.
Podajemy do wiadomości, że we wtorek 7 października o godzinie 1900, swoją
specjalną Mszę świętą, mają uczniowie klas 3 gimnazjum, przygotowujący się do
Bierzmowania. Obecność obowiązkowa.
Przypominamy również, że w najbliższy czwartek, 9 października swoje comiesięczne
spotkanie mają katecheci pracujący w szkołach na terenie naszej Parafii o godzinie 1930.
W Kancelarii Parafialnej przyjmujemy na wypominki miesięczne i roczne za zmarłych.
Otoczmy pamięcią i modlitwą wszystkich drogich naszych zmarłych.
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na nasze
zakonne Wyższe Seminarium Duchowne, na biednych, na potrzeby naszej parafii i
prowadzone remonty. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do świątyni.
Z naszej Rodziny parafialnej odeszli do wieczności: + Józefa Ćwik z ul. Starowiślnej, +
Helena Kłymeńko z ul. Dietla, + Helena Wadowska z ul. Berka Joselewicza. Polećmy ich
Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek…
Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom, dziękujemy za wspólnie
przeżytą Mszę św. i życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki
Bożej Różańcowej. Wszystkim na cały nowy tydzień życzymy:
Szczęść Boże
Kanonicy Regularni Laterańscy

Ogłoszenia duszpasterskie – 12.10. 2008
XXVIII Niedziela Zwykła
W naszej ojczyźnie obchodzimy dzisiaj VIII dzień Papieski. Uroczysta Msza święta o beatyfikację i
kanonizację Sługi Bożego Jana Pawła II w naszej Bazylice odprawiona zostanie o godzinie 930,
podczas której, Prowincjał naszego Zakonu ks. Marian Szczecina CRL dokona aktu poświęcenia,
nowo namalowanego obrazu Sługi Bożego Jana Pawła II, który zostanie umieszczony na ołtarzu św.
Michała Archanioła.
W tym tygodniu również, w czwartek 16 października przeżywać będziemy w Krakowie 30 rocznicę
wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową w Rzymie. W tym szczególnym dla nas dniu o
godzinie 17 zabrzmią dzwony naszej Bazyliki. O godzinie 1900 odprawiona zostanie uroczysta Msza
święta o beatyfikację i kanonizację Sługi Bożego Jana Pawła II, na którą zapraszamy wszystkich
parafian, dzieci, młodzież zwłaszcza przygotowująca się do bierzmowania, stowarzyszenia parafialne
w swoich strojach ze świecami, Arcybractwo i ministrantów. Szczegółowy program obchodów 30
rocznicy jest wywieszony w przedsionku Kościoła.
Wczoraj 11.10.2008 ksiądz Kardynał Dziwisz uroczyście rozpoczął budowę Centrum Jana Pawła II w
Krakowie Łagiewnikach. Misją tego Centrum jest promowanie duchowości Ojca Świętego Jana Pawła
II, pierwszego Papieża Słowianina, kultury i tradycji związanej z Jego osobą proponując zajęcia w
dziedzinie duchowości, wychowania i kształcenia. Jeśli ktoś chciałby wesprzeć tę zacną inicjatywę
Archidiecezji krakowskiej, na ołtarzu Michała Archanioła wyłożone są przekazy bankowe.
W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzić będziemy:
W poniedziałek - wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego
W środę – wspomnienie, św. Teresy od Jezusa.
W czwartek – wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej
W piątek – wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego
W sobotę – święto św. Łukasza , Ewangelisty.
Serdecznie zapraszamy jutro 13 października na godzinę 1700 , do naszej Bazyliki, wszystkich
nauczycieli i pracowników oświaty, nauczycieli naszych parafian jak i nauczycieli pracujących w
szkołach na terenie naszej parafii na uroczystą Mszę świętą w intencji nauczycieli i ich rodzin z okazji
zbliżającego się Święta Edukacji Narodowej.
Podajemy do wiadomości, że we wtorek 14 października w ramach przygotowania do
sakramentu bierzmowania swoje spotkanie maja gimnazjaliści, chłopcy klasy pierwszej o godzinie
1700, klasy drugiej o 1730 i dziewczęta i chłopcy klasy trzeciej o godzinie 1800.
Nabożeństwo Różańcowe w naszej Bazylice codziennie o godzinie 1830. Zapraszamy do
modlitwy na różańcu wszystkich; a zwłaszcza dzieci i młodzież przygotowująca się do bierzmowania
Z wielką radością pragniemy poinformować również, że nasz Parafianin, wychowany tutaj na
Kazimierzu, a także nasz współbrat ksiądz Jerzy Hajduga, znany w całej Polsce w środowisku
wybitnych poetów, wydał kolejny tomik wierszy. Pragniemy go Wam zaprezentować i zachęcić
wszystkich, którzy znają księdza Jerzego jak i tych, którzy przez wiersze chcieliby Go poznać, do
zakupu pięknie wydanego tomiku wierszy, który można nabyć u Brata Karola w kiosku lub zakrystii.
W Kancelarii Parafialnej przyjmujemy na wypominki miesięczne i roczne za zmarłych. Otoczmy
pamięcią i modlitwą wszystkich drogich naszych zmarłych.
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na nasze zakonne
Wyższe Seminarium Duchowne, na biednych, na potrzeby naszej parafii i prowadzone remonty.
Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do świątyni.
Z naszej Rodziny parafialnej odeszli do wieczności: + Maria Trybuś z ul. Wąskiej Polećmy ją
Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek…
Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom, dziękujemy za wspólnie przeżytą
Mszę św. i życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Różańcowej.
Wszystkim na cały nowy tydzień życzymy:
Szczęść Boże
Kanonicy Regularni Laterańscy

Ogłoszenia duszpasterskie – 19. 10. 2008
XXIX Niedziela Zwykła
1. Dzisiejsza niedziela jest obchodzona w całym Kościele jako Światowy Dzień Misyjny.
Niedziela rozpoczyna Tydzień Modlitw w intencji Misji świętych i misjonarzy
duchownych i świeckich. Misje możemy wspierać przez modlitwę, Komunię św. i
ofiary przekazywane misjonarzom. W intencji misji modlić się będziemy przez cały
tydzień w czasie Mszy św. i na nabożeństwach różańcowych.
2. Naszych drogich Parafian zapraszamy na Nabożeństwo Różańcowe. Różaniec w
niedziele i w dni powszednie o godz. 1830. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych
na wspólną modlitwę.
3. W Liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:
- w poniedziałek: św. Jana Kantego, kapłana, głównego patrona Krakowa,
- we wtorek: wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa
4. W następną niedzielę przeżywać będziemy Rocznicę Poświęcenia Kościoła Własnego.
Będziemy dziękować Bogu za budowniczych i fundatorów naszej Bazyliki, a także
modlić się będziemy za tych wszystkich, którzy obecnie troszczą się o nasz kościół.
Szczególnie modlić się będziemy za tych, którzy to święte miejsce napełniają
modlitwą.
5. Jutro o godzinie 1800 w Sali obok Kancelarii parafialnej spotkanie dla rodziców dzieci,
które w tym roku szkolnym przygotowują się do I Komunii świętej. Jeśli to jest
możliwe, prosimy, aby na spotkanie przyszedł ktoś z rodziców od każdego dziecka.
6. Na wypominki roczne i miesięczne przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej i Zakrystii.
Na ołtarzach wyłożone są kartki na wypominki. Otoczmy naszych drogich zmarłych
serdeczną modlitwą.
7. Składamy serdeczne podziękowanie za prace przy czyszczeniu ołtarzy bocznych i
kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej Paniom Krystynie Łyskowskiej, Ewie Siemień i
Danucie Koźma. Serdeczne: „Bóg zapłać”.
8. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na nasze
zakonne Wyższe Seminarium Duchowne i na potrzeby naszej parafii. Dziękujemy za
kwiaty ofiarowane do świątyni.
9. Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odszedł + Leszek Gałek z ul. Dajwór. Jego
i wszystkich naszych drogich nam zmarłych Polecajmy Miłosierdziu Bożemu:
Wieczny odpoczynek...
Naszym drogim Parafianom, naszym miłym Gościom i Dobrodziejom dziękujemy za dar
wspólnej Mszy św. i życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki
Bożej Różańcowej. Wszystkim na cały nowy tydzień życzymy:
Szczęść Boże: Kanonicy Regularni Laterańscy

Ogłoszenia duszpasterskie – 26.10. 2008
XXX Niedziela Zwykła – Rocznica poświęcenia Kościoła Własnego
Nabożeństwo Różańcowe dzisiaj o godz. 1830. Zakończenie nabożeństw różańcowych w
piątek o godz. 1815. Dzisiaj obchodzimy uroczystość poświęcenia kościoła własnego.
Dziękujemy Bogu za fundatorów i budowniczych tego kościoła. Modlimy się za
wszystkich, którzy w obecnym czasie troszczą się o ten kościół i za wszystkich, którzy
spotykają się tutaj z Bogiem na modlitwie i w Sakramentach świętych
We wtorek dzień imienin ks. Tadeusza Masłowskiego i kl. Szymona Szajko. Msza św. w
int. Solenizantów o godz. 1200.
W sobotę – 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych, święto obowiązkowe. Msze
św. jak w każdą niedzielę. Tradycyjne Nieszpory wprowadzające w Liturgię modlitw za
wszystkich Wiernych Zmarłych przed dniem Zadusznym z procesją w kościele do pięciu
stacji o godz. 1800.
W następną niedzielę – 2 listopada – 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. 930 i o 1900.Procesja z modlitwami za zmarłych w kościele po Mszy
św. godz. 930, a o godz. 1800 Nieszpory za zmarłych i procesja w kościele.
Wypominki w miesiącu listopadzie przed wieczorną Mszą św. w poniedziałki, wtorki i
soboty połączone z modlitwą różańcową o godz. 1815. Wypominki roczne w każdy ostatni
piątek miesiąca o godz. 1830, a o godz. 1900 Msza św. za wiernych wymienionych w
wypominkach rocznych.
Na wypominki jednorazowe Klerycy naszego Zakonu będą przyjmować w przedsionkach
kościoła w sobotę i niedzielę.. Na wypominki roczne i miesięczne przyjmujemy w
Kancelarii Parafialnej i Zakrystii.
We wtorek spotkanie kandydatów do bierzmowania w salce katechetycznej.
W tym tygodniu 1 sobota miesiąca.
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na nasze
Zakonne Wyższe Seminarium Duchowne i na potrzeby naszej parafii. Dziękujemy za
kwiaty ofiarowane do świątyni.
Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszli: + Ryszard Moroz z ul. Starowiślnej i +
Zofia Król z ul. Mostowej. Polećmy ich miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek..
Naszym drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy zdrowego i miłego
wypoczynku niedzielnego, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela.
Wszystkim na cały nowy tydzień życzymy wielu łask Bożych.
Szczęść Boże: Kanonicy Regularni Laterańscy.

Ogłoszenia duszpasterskie – 02. 11. 2008
XXXI Niedziela Zwykła – Dzień Zaduszny
Dzisiejsza niedziela jest 31 Niedzielą zwykłą. W tym roku jest to jednocześnie Wspomnienie
Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli dzień Zaduszny. Msze św. dzisiaj są odprawiane jak w
każdą niedzielę. Msze święte za zmarłych polecanych w wypominkach o godz. 930 i o 1900. Po
Mszy św. o godz. 930 procesja w kościele z modlitwami wstawienniczymi za zmarłych.
Nieszpory żałobne o godz. 1800. Po Nieszporach procesja w kościele z modlitwami za zmarłych.
Dziś można uzyskać Odpust Zupełny i ofiarować go za jednego zmarłego. 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 za dusze w czyśćcu cierpiące.
Wypominki w miesiącu listopadzie przed wieczorną Mszą św. w poniedziałki, wtorki i soboty
o godz. 1815. Wypominki roczne w każdy ostatni piątek miesiąca o godz. 1830, a o godz. 1900
Msza św. za wszystkich zmarłych polecanych w wypominkach rocznych. Na wypominki
roczne przyjmujemy w zakrystii lub Kancelarii Parafialnej. Na wypominki jednorazowe
przyjmują klerycy w przedsionkach kościoła. Ofiary składane przy wypominkach
jednorazowych są przeznaczone jako ofiara na nasze zakonne Seminarium Duchowne.
We wtorek przeżywać będziemy dzień imienin Sługi Bożego Jana Pawła II. W naszej
Wspólnocie Zakonnej imieniny obchodzi Brat Karol Krzyżanowski CRL, Msza św. w int. Brata
Karola we wtorek o godz. 1200. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
W tym tygodniu w Liturgii Kościoła obchodzić będziemy;
- we wtorek – wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa,
- w sobotę – Święto Wszystkich Świętych z Zakonu Kanoniczego
- w niedzielę – Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
We wtorek od godz. 1900 Msza św. dla kandydatów do bierzmowania. W tym tygodniu 1
czwartek i 1 piątek miesiąca Odwiedziny chorych ze spowiedzią i Komunią św. w ich domach.
W piątek dodatkowa Msza św. dla dzieci o godz. 1700. W piątek nie będzie czynna Kancelaria
Parafialna.
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na nasze zakonne
Seminarium Duchowne i na potrzeby parafii.. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do świątyni.
Z naszej Rodziny Parafialnej odeszła do wieczności + Genowefa Szymańska z ul. Starowiślnej.
Zmarłą Genowefę i wszystkich wiernych zmarłych polecajmy Miłosierdziu Bożemu: wieczny
odpoczynek...
Naszym drogim Parafianom i miłym Gościom dziękujemy za dar wspólnej modlitwy i
życzymy zdrowego i miłego wypoczynku niedzielnego, błogosławieństwa Bożego i opieki
Matki Zbawiciela. Wszystkim na cały nowy tydzień życzymy wielu łask Bożych:
Szczęść Boże.
Kanonicy Regularni Laterańscy

Ogłoszenia duszpasterskie – 09. 11. 2008
XXXII Niedziela Zwykła – Uroczystość poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
1. Dzisiejsza niedziela jest 32 Niedzielą zwykłą. Przeżywamy dzisiaj Rocznicę
poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, z którą nasz Zakon Kanoników Regularnych
Laterańskich jest związany historycznie i od której czerpie swoją nazwę. W naszym
klasztorze dzisiaj, jutro i we wtorek trwają warsztaty liturgiczne dla ministrantów z
parafii prowadzonych przez nasz Zakon. Zapraszamy dzisiaj na wspólne Nieszpory
Niedzielne, o godz. 1830. Po Msz św. Siostra Anna Maria z Karmelu w Charkowie
będzie prowadziła Kwestę na rzecz swojego Karmelu. Bóg zapłać za ofiary!
2. We wtorek 11 listopada przypada Święto Niepodległości. Mija 90 lat od dnia, kiedy
Polska po latach rozbiorów odzyskała niepodległość. Msza św. w intencji Ojczyzny we
wtorek o godz. 1200.
3. W tym tygodniu w Liturgii Kościoła obchodzić będziemy:
• w poniedziałek – wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
• we wtorek – wspomnienie św. Marcina z Toures, biskupa
• w środę – wspomnienie Jozafata, biskupa i męczennika;
• w czwartek – wspomnienie św. Benedykta, Jana , Mateusza, Izaaka i Krystyna,
pierwszych męczenników Polski;
• w niedzielę – wspomnienie Matki Bożej Miłosierdzia – Msza św. w intencji
beatyfikacji Jana Pawła II o 930.
4. W środę o godzinie 1700 Msza św. dla ludzi chorych i cierpiących. Jak w każdą
drugą środę miesiąca na tę Mszę św. zaprasza Duszpasterz Chorych.
5. Wypominki za zmarłych przez cały listopad w poniedziałki, wtorki i soboty o godz.
1815 połączone z modlitwą różańcową. Można zgłaszać swoich zmarłych.
6. Wypominki całoroczne w każdy ostatni piątek miesiąca o godz. 1830, a o godz. 1900
Msza św. za wiernych wymienionych w wypominkach całorocznych. Na wypominki
całoroczne przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej i zakrystii.
7. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na potrzeby naszej parafii, na
potrzeby biednych i na nasze zakonne Wyższe Seminarium Duchowne. Dziękujemy za
kwiaty ofiarowane do świątyni.
8. Z naszej Rodziny Parafialnej odeszła do wieczności + Julianna Pańczyk z ul. Józefa.
Polecajmy ją Bożemu Miłosierdziu: wieczny odpoczynek...
Naszym drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom dziękujemy za
wspólnie przeżytą Mszę św. i życzymy zdrowego i miłego wypoczynku
niedzielnego, błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Zbawiciela.
Wszystkim na nowy tydzień życzymy obfitości Bożych łask: Szczęść Boże.
Kanonicy Regularni Laterańscy.

Ogłoszenia duszpasterskie – 16. 11. 2008
XXXIII Niedziela Zwykła
Dzisiejsza niedziela jest 33 Niedzielą zwykłą. Dzisiejsza Niedziela to 16 dzień miesiąca.
Jak co miesiąc 16-go dnia miesiąca modlimy się o beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła
II. Msza św. w tej intencji o 930. Po Mszy spotkanie Rodziny Radia Maryja w sali
katechetycznej.
Dzisiaj trzecia niedziela miesiąca, dlatego dzisiaj o godz. 1830 adoracja Najświętszego
Sakramentu. Po adoracji spotkanie Arcybractwa V Ran Pana Jezusa i Adoracji
Najświętszego Sakramentu w sali katechetycznej.
W tym tygodniu w Liturgii Kościoła obchodzić będziemy:
w poniedziałek - wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy;
we wtorek
- wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy;
w środę
- wspomnienie błogosławionej Salomei, zakonnicy
w czwartek
- wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, kapłana;
w piątek
- wspomnienie ofiarowania Najświętszej Maryi Panny;
w sobotę
- wspomnienie Cecylii, dziewicy i męczennicy, patronki chórów i
muzyki kościelnej;
Jutro o godz. 1800 spotkanie Rodziców dzieci, które przygotowują się do I Komunii
świętej. Zapraszamy serdecznie na to spotkanie jedno z rodziców każdego dziecka.
We wtorek o godz. 1700 spotkania klas I i II gimnazjum przed bierzmowaniem. O godz.
1800 spotkanie dla klas III gimnazjum.
W czwartek imieniny obchodzi nasz Współbrat ks. Feliks Mleczko CRL. Msza św. w
intencji solenizanta w czwartek o godz. 1200. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata i ostatnią niedzielę w ciągu roku kościelnego.
Wypominki za zmarłych przez cały listopad w poniedziałki, wtorki i soboty o godz. 1815
połączone z modlitwą różańcową. Wypominki całoroczne w każdy ostatni piątek miesiąca
o godz. 1830 a o godz. 1900 Msza św. za poleconych w wypominkach rocznych. Na
wypominki całoroczne przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej i Zakrystii.
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na potrzeby parafii i na nasze zakonne
Seminarium Duchowne. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do świątyni.
Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli do wieczności + Anna Ferster z ul. Miodowej i +
Janusz Makowiec z ulicy Szerokiej. Polecajmy ich Miłosierdziu Bożemu: …
Naszym drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy
zdrowego i miłego wypoczynku niedzielnego, błogosławieństwa Bożego i opieki Matki
Zbawiciela. Wszystkim na nowy tydzień życzymy obfitości Bożych łask: Szczęść Boże.
Kanonicy Regularni Laterańscy.

Boże Ciało
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
22.05.2008 r. – Czwartek –Ogłoszenia duszpasterskie.
1. Dziś Uroczystość Bożego Ciała – Święto obowiązkowe – Odpust Główny w naszej
parafii. W Bazylice Bożego Ciała możemy zyskać odpust zupełny pod zwykłymi
warunkami, tj. stan łaski uświęcającej, przyjęcie Komunii św. i modlitwa w intencji
Ojca św. oraz pozbycie się przywiązania do grzechu.
Przez cały dzień, jak w każdy czwartek w naszym kościele trwa adoracja
Najświętszego Sakramentu w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej O godz. 15
koronka i modlitwy do Miłosierdzia Bożego.
Sumę odpustową o godz. 12.15 odprawią Neoprezbiterzy naszego Zakonu Ks.
Łukasz Bugała CRL i Ks. Łukasz Grzechca CRL. Kazanie na sumie wygłosi Ks.
profesor Józef Krzywda CM. Po sumie procesja z Najświętszym Sakramentem
wokół kościoła.
Uroczyste Nieszpory o godz. 17.00. Po nieszporach procesja Eucharystyczna
przejdzie ulicami naszej parafii: Św. Wawrzyńca, wzdłuż Wolnicy,
Bonifraterską, Trynitarską, Gazową i powrót do kościoła ulicą Św. Wawrzyńca.
Nieszpory odprawi i procesję poprowadzi Opat z Tyńca O. dr Bernard Sawicki
OSB.
Drogich naszych Parafian prosimy o liczny i czynny udział w procesji. Panów
zapraszamy do służby porządkowej, a dzieci z klas drugich, które w tym roku były do
I Komunii Świętej o wzięcie udziału w procesji w strojach komunijnych. Prosimy o
nie parkowanie samochodów przy ulicach, którymi przejdzie procesja, aby nie
utrudniać sprawnego przejścia. Prosimy też o przystrojenie okien na trasie procesji.
Zakończenie procesji w kościele odśpiewaniem hymnu dziękczynnego „Ciebie Boga
Wysławiamy” i błogosławieństwem Eucharystycznym.
2. Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Dobrodziejom i Przyjaciołom Bazyliki
Bożego Ciała i Zakonu Kanoników Regularnych składamy w to doroczne święto
serdeczne i „Bóg Zapłać” za stałą i wielką życzliwość. Najpierw dziękujemy za
wspólne trwanie w wierze. Dziękujemy za cześć oddawaną Chrystusowi
Eucharystycznemu. Dziękujemy wam za miłość do Matki Najświętszej. Serdeczne
podziękowanie kierujemy pod adresem wszystkich Zakonów na Kazimierzu i
wszystkich Parafii w Dekanatu Kazimierskiego za wspólną realizację powołania.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy ofiarnie i życzliwie pomagają w
renowacji i przywracaniu świetności tej przepięknej gotyckiej świątyni: Społecznemu
Komitetowi Odnowy Zabytków Krakowa i Funduszowi Ochrony Zabytków.
Dziękujemy władzom i pracownikom. Nasz dług wdzięczności będziemy się starali
spłacać naszą modlitwą i sprawowaniem Ofiary Mszy Św. za naszych Parafian i
Dobrodziejów.
3. Uczestnikom Odpustowej Ofiary Eucharystycznej, Drogim Parafianom, Gościom i
Dobrodziejom życzymy miłego dnia świątecznego, obfitości łaski Bożej od Chrystusa
Eucharystycznego i stałej opieki Matki Zbawiciela na wszystkie dni waszego życia.
Pozdrawiamy Wszystkie Rodziny, dzieci, młodzież, chorych i samotnych. Wszystkich
otaczamy naszą modlitwą. Wszystkim życzymy Szczęść Boże!
Księża Kanonicy Regularni Laterańscy.

25.12.2009
Uroczystość Narodzenia Pańskiego
Z okazji Uroczystości Narodzenia Pańskiego naszym Drogim Parafianom,
Gościom i Dobrodziejom składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowych,
radosnych i spokojnych Świąt.
Niech Nowonarodzone Dziecię, Bóg, który stał się Człowiekiem z miłości do
człowieka da Wam z wielką radością przeżywać kolejną rocznicę jego narodzin.
Niech Jezus Chrystus, błogosławi Was, Wasze Rodziny, waszych bliskich: niech
obficie obdarzy swoją łaską i pokojem, który przyniósł z nieba wszystkim
„ludziom dobrej woli”.
Naszymi życzeniami i darem modlitwy obejmujemy Ojca Świętego
Benedykta XVI, Naszego Kardynała Stanisława oraz wszystkich Kapłanów,
Zakonników i Siostry Zakonne, którzy realizują swoje powołanie na
krakowskim Kazimierzu. Serdeczne życzenia składamy Bractwom,
Stowarzyszeniom i Ruchom Kościelnym. Życzeniami świątecznymi i modlitwą
otaczamy wszystkie Rodziny naszej parafii, dzieci, młodzież, ludziom chorych,
samotnych, starszych i przebywających w szpitalach.
O przyjęcie życzeń i zapewnienia o wielkiej wdzięczności prosimy
Wszystkich naszych Parafian, Przyjaciół i Dobrodziejów Parafii i Klasztoru
Bożego Ciała.
Niech Boża miłość, którą Jezus Chrystus przyniósł z nieba na ziemię stanie
się radością Waszego życia i, niech będzie źródłem siły w chwilach trudnych.
Do życzeń dołączamy bardzo serdeczne podziękowania za życzenia
nadesłane na adres Parafii i Klasztoru Bożego Ciała: „Bóg zapłać”.
Ogłoszenia Duszpasterskie
1. Dzisiaj i jutro Msze św. są odprawiane jak w każdą niedzielę. Zapraszamy
dzisiaj do wspólnego śpiewania Nieszporów Świątecznych o godz. 1830.
2. Jutro Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika. Ofiary składane na
tacę w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia są przeznaczone na Papieską
Akademię Teologiczną w Krakowie.
3. W Niedzielę Święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa.
4. Składamy gorące „Bóg zapłać” za ofiary złożone w Pasterkę na Kościelny
Fundusz Obrony Życia.- S.O.S.
Kolędę, czyli wizytę duszpasterską w parafii rozpoczniemy po Nowym
Roku. Na radosne świętowanie i na ostatnie dni starego Roku 2008 przyjmijmy
Boże Błogosławieństwo.
Kanonicy Regularni Laterańscy

23. 11. 2008 – 34 Niedziela Zwykła
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dzisiaj ostatnia Niedziela Roku Kościelnego, Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata. Po Mszy św. o godz. 930 wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania
do Najświętszego Serca Pana Jezusa, Akt poświęcenia Rodzaju Ludzkiego Sercu
Jezusowemu i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
2. W dzisiejszą Uroczystość za publiczne odmówienie Aktu poświęcenia Rodzaju Ludzkiego
N.S.J. można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
3. Zapraszamy dzisiaj do wspólnego śpiewania Nieszporów o godz. 1830.
4. We wtorek nasze siostry Katarzynki wraz z całym Zgromadzeniem przeżywają
Uroczystość z racji wspomnienia św. Katarzyny Aleksandryjskiej. Życzymy siostrom:
Pauli i Konstancji i całemu Zgromadzeniu wielu łask Bożych w służbie Bogu i ludziom.
5. W następną niedzielę przeżywać będziemy święto św. Andrzeja, Apostoła.
6. Za tydzień 30 października, pierwsza Niedziela Adwentu. Rozpoczniemy Nowy Rok
liturgiczny Kościoła, obchodzony pod hasłem – „Otoczmy troską życie”.
7. Od przyszłej niedzieli – pierwszej adwentu, zapraszamy do uczestnictwa w
„wieczornicach”. Jest to forma modlitewnego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia –
na godzinę 1830. Te modlitewne spotkania odbywać się będą pod przewodnictwem naszych
sióstr - Pauli i Konstancji.
8. Wypominki za zmarłych w poniedziałek i wtorek i sobotę o godz. 1815.
9. Zapraszamy do nabywania świec wigilijnych Caritas. Świece rozprowadza przy wejściach
kościoła Wolontariat naszej Parafii. Minimalna ofiara za świecę 5 zł.. Niech ta wigilijna
świeca zapłonie na każdym wigilijnym stole. Jest to zarazem pomoc potrzebującym
naszego wsparcia, aby i w ich sercach dzięki nam pojawiła się miłość i nadzieja, zwłaszcza
w czasie świąt Bożego Narodzenia.
10. Rodziców młodzieży Gimnazjalnej prosimy o zainteresowanie się, czy ich syn lub córka z
klas I i II gimnazjum przygotowują się już do bierzmowania. We wtorek 25 listopada o
godz. 1800 spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas III – grupa druga.
11. Uwaga - od jutra Klerycy naszego seminarium, tradycyjnie, jak co roku, będą roznosić
opłatki. Będą w sutannach i będą mieli identyfikatory z pieczątką naszej Parafii Bożego
Ciała. Informujemy, że nikogo więcej nie upoważniamy do roznoszenia opłatków na
terenie naszej Parafii. Ofiary złożone przy tej okazji są przeznaczone między innymi na
nasze zakonne Wyższe Seminarium Duchowne.
12. W przedsionkach kościoła Stowarzyszenie „Dobromir” prowadzi kwestę na leczenie i
rehabilitację 14 –letniego Krzysia, który cierpi na porażenie mózgowe.
13. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na potrzeby naszej parafii, na nasze
zakonne Seminarium Duchowne i na biednych.
14. Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli do wieczności: + Kazimierz Dittmer ul. Starowiślnej,
+ Franciszek Oziębło z ul. Halickiej, + Zofia Zając z ul. Halickiej + Helena Armata ul.
Brzozowej. Polecajmy ich Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek...

Naszym drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy zdrowego i miłego wypoczynku
niedzielnego, błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Zbawiciela na ostatnie dni Roku
Kościelnego. Wszystkim na nowy tydzień Szczęść Boże.
Kanonicy Regularni Laterańscy.

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. 1100.
2. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w Rekolekcjach Parafialnych.
3. Droga Krzyżowa dziś po Mszy św. południowej, około godz. 1300. Nabożeństwo Gorzkich Żali o godz.
1645, z kazaniem pasyjnym. Po nabożeństwie ucałowania Relikwii Krzyża Świętego.
4. We wtorek od godz. 8 odwiedzimy chorych zgłoszonych do spowiedzi świątecznej.
5. W środę o godzinie 18 w Sali parafialnej obok kancelarii odbędzie się katecheza przedchrzcielna dla
rodziców i chrzestnych, którzy swoje dzieci chrzczą w pierwszy dzień świąt Wielkanocy.
6. Porządek nabożeństw Świętego Triduum Paschalnego:
W WIELKI CZWARTEK - MSZA Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 1900, po Mszy św. przeniesienie Pana
Jezusa w Najświętszym Sakramencie do „Ciemnicy”. Adoracja w „Ciemnicy” potrwa do godziny 22.
W WIELKI PIĄTEK – Liturgia Męki Pańskiej, Adoracja Krzyża Świętego i Komunia św. godz. 1800. 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 do godziny 24 i zostanie wznowiona o
godzinie 6 rano.
Po zakończeniu Liturgii wielkopiątkowej rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia Bożego.
W Wielki Piątek Droga Krzyżowa ulicami Kazimierza, rozpoczęcie o godz. 1500 przy Kościele Bożego
Ciała, zakończenie na Skałce u Ojców Pulinów.
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. 1900. 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. 1000 do godz. 1730.
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. 2100.
7. W Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę Liturgia Godzin zwana „Ciemną Jutrznią” o godz. 700 rano.
W te dni nie udziela się Komunii świętej rano, tylko w czasie wieczornych nabożeństw.
8. Dyżur księży w konfesjonale i możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty w Wielki Czwartek,
Piątek i Sobotę od godz. 600 – 2000. Spowiedź św. w konfesjonale przy kaplicy Matki Bożej
Częstochowskiej. Prosimy, aby nie odkładać spowiedzi na święta.
REZUREKCJA – uroczysta procesja wokół kościoła i Msza św. o godz. 600.
Suma w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego i w poniedziałek w oktawie Wielkanocy o godz. 1100.
Sakrament Chrztu św. o godz. 930.
Zachęcamy wszystkich naszych Parafian do licznego udziału w Świętym Triduum Paschalnym.
7. Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odszedł + Czesław Lisowski. Wieczny odpoczynek...
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

Porządek nabożeństw Świętego Triduum Paschalnego:
W WIELKI CZWARTEK - MSZA Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 1900, po Mszy
św. przeniesienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie do „Ciemnicy”.
Adoracja w „Ciemnicy” potrwa do godziny 22.
W WIELKI PIĄTEK – Liturgia Męki Pańskiej, Adoracja Krzyża Świętego i Komunia
św. godz. 1800. W tym dniu nie odprawia się Mszy św. Po nabożeństwie
przeniesienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie do Grobu Pańskiego.
Adoracja przy Grobie Pańskim będzie trwała do godziny 24. Wznowienie o
godzinie 6 rano. Kościół pomiędzy godziną 24 w nocy a 6 rano będzie zamknięty.
Po zakończeniu Liturgii wielkopiątkowej rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia
Bożego.
W Wielki Piątek Droga Krzyżowa ulicami Kazimierza, rozpoczęcie o godz. 1500
przy Kościele Bożego Ciała, zakończenie na Skałce u Ojców Paulinów.
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.
1900. 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. 1000 do godz. 1730.
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. 2100.
W Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę Liturgia Godzin zwana „Ciemną Jutrznią” o
godz. 700 rano. W te dni nie udziela się Komunii świętej rano, tylko w czasie
wieczornych nabożeństw.
Dyżur księży w konfesjonale i możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty w
Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę od godz. 600 – 2000. Spowiedź św. w
konfesjonale przy kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Prosimy, aby nie odkładać
spowiedzi na święta.
REZUREKCJA – uroczysta procesja wokół kościoła i Msza św. o godz. 600.
Suma w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego i w poniedziałek w oktawie
Wielkanocy o godz. 1100. Sakrament Chrztu św. o godz. 930.
Zachęcamy wszystkich naszych Parafian do licznego udziału w Świętym Triduum
Paschalnym i do przyjmowania Komunii świętej.

28.12.2008 – Niedziela w Oktawie Bożego Narodzenia
Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa
1. Dzisiejsza Niedziela w oktawie Bożego Narodzenia jest Świętem Świętej
Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Polecamy Bogu w modlitwie, wszystkie
rodziny naszej Parafii.
2. W środę 31 grudnia, zakończenie Starego roku 2008. Uroczyste Nieszpory
z procesją w kościele i hymnem „Ciebie Boga wysławiamy” o godz. 1800.
Serdecznie zapraszamy do udziału we wspólnym zakończeniu Starego Roku.
3. W czwartek Nowy Rok 2009 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze
święte w Nowy Rok będą odprawiane tak jak w niedzielę. 1 Stycznia, jest
jednocześnie dniem modlitwy o pokój na całym świecie, a zwłaszcza w Indiach
gdzie wciąż prześladuje się wyznawców Chrystusa. Ten dzień modlitwy jest
obchodzony już po raz 42. Zapraszamy do gorliwej modlitwy wszystkich
parafian, wrażliwych na ludzką krzywdę.
4. W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy: w piątek 2 Stycznia wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów
i Doktorów Kościoła.
5. W tym tygodniu przypada 1 czwartek, 1 piątek i 1 sobota miesiąca.
Odwiedzimy chorych w domach ze spowiedzią i komunią świętą.
6. Składamy serdeczne podziękowania za ofiary na potrzeby naszej parafii, na
Seminarium Duchowne i potrzeby biednych.
7. Podajemy do wiadomości, że wizytę duszpasterska tak zwaną „Kolędę”
rozpoczniemy 5 Stycznia 2009 roku. Szczegóły wizyty duszpasterskiej w
domach naszych parafian zostaną podane w przyszłą niedzielę.
8. Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom dziękujemy za wspólną
modlitwę i życzymy obfitości Bożych łask i opieki Matki Zbawiciela na
ostatnie godziny Starego 2008 roku i na cały Nowy Rok Pański 2009.
Szczęść Boże!
Kanonicy Regularni Laterańscy

11. 05. 2008 r. – Niedziela Zesłania Ducha Świętego
Ogłoszenia duszpasterskie
W dzisiejszą Niedzielę obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Każdą Mszę
św. rozpoczynamy odśpiewaniem Hymnu do Ducha Świętego „ O Stworzycielu Duchu
przyjdź”. Wzywamy pomocy Ducha Świętego, która jest nam potrzebna każdego dnia.
Za pobożne odśpiewanie lub recytację tego hymnu w dniu dzisiejszym możemy zyskać
odpust zupełny, przy zachowaniu zwyczajnych warunków. Dzisiaj po Nieszporach
kończy się okres wielkanocny.
Dzisiaj tradycyjna procesja z Wawelu na Skałkę ku czci Św. Stanisława Biskupa i
Męczennika. Główna Msza św. Na skałce o godzinie 10.00.
Dziś w naszej Parafii Uroczystość Pierwszej Komunii św. dzieci ze Szkoły
Podstawowej nr 11. O godzinie 11.00. Przez cały tydzień, zwany „białym tygodniem”
dzieci będą przychodziły na Mszę św. na godz. 19.00. Na biały tydzień zapraszamy
bardzo serdecznie także rodziców i rodzeństwo dzieci pierwszo-komunijnych.
Nabożeństwo majowe z procesją, dziś o godz. 18.15. Serdecznie zapraszamy na to
nabożeństwo. W zwykłe dni nabożeństwo o 18.30.
•
•
•
•
•

Jutro, w poniedziałek – Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła;
We wtorek minie rok od koronacji obrazu Matki Zbawiciela. Msza św. dziękczynna o
godz. 19.00. Zapraszamy do dziękczynienia za ten wielki dar dla naszej Parafii.
W środę – święto Św. Macieja, Apostoła;
W piątek – święto św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, Patrona Polski;
W następną niedzielę - Uroczystość Najświętszej Trójcy. W następną niedzielę
Uroczystość Najświętszej Trójcy. Uroczystość ta kończy okres spowiedzi i Komunii św.
wielkanocnej.

W sobotę 17 maja 2008 w Drezdenku nasi współbracia: Diakon Łukasz Bugała CRL i
Diakon Łukasz Grzechca CRL przyjmą święcenia kapłańskie. Kleryk Łukasz Matuszczak
CRL otrzyma święcenia diakonatu. Prosimy o modlitwę w intencji naszych Współbraci.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich organizuje w tym roku: od 17 do 31 lipca Kolonię
Letnią dla dzieci naszej parafii. Spotkanie organizacyjne w następną niedzielę o godzinie
12.00 w salkach katechetycznych. Młodzież z Wolontariatu przeprowadzi w następną
niedzielę zbiórkę pieniędzy na pomoc dla dzieci na wyjazd na te kolonie.
Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na potrzeby
parafii i na prace prowadzone w naszej bazylice. Dziękujemy za kwiaty.
Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, Gościom
i Dobrodziejom życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki
Zbawiciela. Niech Bóg nas pobłogosławi; szczególnie dzieci w dniu ich 1 Komunii Św.
Wszystkim życzymy Szczęść Boże! Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

23.03.2008 r. – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Z okazji Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego składamy naszym
Drogim Parafianom, Gościom i Przyjaciołom najlepsze życzenia: radosnych,
zdrowych i spokojnych Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa.
Niech Chrystus Pan Zmartwychwstały, Zbawiciel i Odkupiciel człowieka
przez zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem ożywi naszą wiarę, nadzieję
miłość, i niech nas obdarzy pokojem.
Niech w codziennej drodze towarzyszy nam Chrystus zawsze obecny w
Najświętszym Sakramencie. Niech Jego łaska i miłosierdzie będą pocieszeniem w
smutku, oparciem w trudnościach i niech nas doprowadzi do lepszej przyszłości.
Naszymi życzeniami i modlitwą obejmujemy Ojca Świętego Benedykta
XVI, naszego Kardynała Metropolitę Stanisława, Biskupów, Kapłanów,
Zakonników, Siostry Zakonne, Rodziny naszej Parafii, Dzieci i Młodzież, ludzi
samotnych, starszych i chorych.
Do życzeń dołączamy podziękowania za życzenia nadesłane na adres
parafii i naszego klasztoru.
Ogłoszenia Duszpasterskie.
1. Jutro Poniedziałek w oktawie Wielkanocny, Msze święte jak w każdą Niedzielę.
2. Taca Jutrzejsza jest Przeznaczona na Katolicki Uniwersytet Lubelski i na Papieską
Akademię Teologiczną w Krakowie.
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.
4. Nowenna do Miłosierdzia Bożego, rozpoczęta w Wielki Piątek w naszym Kościele trwa
przez cały tydzień po Mszy św. o godz. 19.00
5. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium Duchowne, na
ubogich w parafii, i na prace prowadzone w naszym kościele.
6. Z naszej Rodziny Parafialnej Bóg odwołał do wieczności + Krystynę Malik z ul.
Starowiślnej, + Tadeusza Nowaka z ul. Św. Wawrzyńca, + Wiesławę Tokarz z ul.
Halickiej, + Zofię Rozlachowską z Placu Wolnica i + Irenę Pudełek z ul. Dietla. Polećmy
ich miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek...
7. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo
Szczęść Boże!

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy.

1 stycznia 2008 – Nowy Rok
Oktawa Narodzenia Pańskiego - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki
Na progu Nowego roku Pańskiego 2008 składamy naszym drogim Parafianom,
Gościom, Przyjaciołom i Dobrodziejom najserdeczniejsze życzenia: Bożej opieki i
błogosławieństwa, obfitości łaski i darów Ducha Świętego, oraz zdrowia, pomyślności w
życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym.
Błogosławieństwo Boże niech wypełni wszystkie dni Nowego Roku i będzie dla
nas umocnieniem i wsparciem, a przemożna opieka Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
dopomoże nam Wszystkim przeżyć ten rok w spokoju, zgodzie i miłości.
Jezus Chrystus, Który jest jedyną Drogą, Prawdą i Życiem, niech prowadzi nas,
nasze rodziny, parafię i całą Ojczyznę.
Na początku Nowego Roku polecamy też wszystkich opiece i wstawiennictwu
świętego Brata Alberta i Błogosławionego Stanisława Kazimierczyka - Patronów
Krakowskiego Kazimierza.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziękujemy wszystkim, którzy wczoraj wzięli udział w nabożeństwie na zakończenie Starego
roku 2007. Dzisiaj Nowy Rok – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze święte są
odprawiane tak jak w niedzielę. 1 stycznia jest dniem modlitw o pokój.
2. W Niedzielę Uroczystość Trzech Króli. Poświęcenia kadzidła i kredy na każdej Mszy św. W
uroczystość Trzech Króli zbierana jest taca, która jest przeznaczona na misje.
3. Od środy rozpoczniemy kolędę – czyli wizytę duszpasterską w rodzinach naszej parafii przy
ulicach Starowiślnej, Rzeszowskiej, Jakuba, Kupa, Dietla i Wrzesińskiej. Wcześniej ministranci
roznoszą zawiadomienie o kolędzie. Celem kolędy jest wspólna modlitwa o Boże
błogosławieństwo na nowy rok i pobłogosławienie osób i mieszkania. Jest to także okazja do
spotkania z kapłanem i okazja do rozmowy o rodzinie i parafii.
4. W tym tygodniu przypada 1 czwartek, 1 piątek i 1 sobota miesiąca. W czwartek, piątek i
sobotę odwiedziny chorych w domach ze spowiedzią i Komunią św.. Msza św. w piątek dla
dzieci i młodzieży o godz. 1700.
5. Na dobre przeżycie wszystkich dni w Nowym Roku 2008 przyjmijmy błogosławieństwo
Wszechmogącego Boga..

Szczęść Boże: Kanonicy Regularni Laterańscy

24.03.2008 r. – Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy
Ogłoszenia Duszpasterskie

1. Przeżywamy drugi dzień świąt Wielkanocnych. Msze św. dzisiaj są
odprawiane jak w każdą niedzielę.
2. Zapraszamy do wspólnego śpiewania Nieszporów Świątecznych i na
Modlitwę na zakończenie dnia o godz. 18.30.
3. Taca dzisiejsza jest Przeznaczona na Katolicki Uniwersytet Lubelski i na
Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie.
4. W niedzielę przeżywać będziemy Święto Miłosierdzia Bożego. Odpust
główny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie –
Łagiewnikach, i w parafii Miłosierdzia Bożego na Osiedlu Oficerskim.
5. W następną Niedziel: w święto Miłosierdzia Bożego na Mszy św. o
godzinie 930 będzie miało miejsce poświęcenie obrazu św. Siostry
Faustyny Kowalskiej do ołtarza Miłosierdzia Bożego. Serdecznie
zapraszamy wszystkich czcicieli Miłosierdzia Bożego na to poświęcenie.
6. Nowenna do Miłosierdzia Bożego, rozpoczęta w Wielki Piątek w naszym
Kościele trwa przez cały tydzień po Mszy św. o godz. 19.00
7. Nasi Nowicjusze Paweł i Maciej przy wejściu do kościoła rozprowadzają
nowy nr Cor unum. Zachęcamy do nabywania. Składane ofiary są
przeznaczone na potrzeby naszego Seminarium Duchownego.
8. Naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom Parafii życzymy
miłego odpoczynku świątecznego, zdrowia i obfitości bożego
błogosławieństwa na cały tydzień. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo
Szczęść Boże!
Kanonicy Regularni Laterańscy.

18.05.2007 r. –Uroczystość Najświętszej Trójcy
Ogłoszenia duszpasterskie.
Dziś przeżywamy Uroczystość Najświętszej Trójcy. W naszej Parafii w Kościele Ojców
Bonifratrów doroczny odpust. Dzisiejsza uroczystość kończy w Kościele okres spowiedzi
wielkanocnej.
Nabożeństwo Majowe w tym tygodniu codziennie o godz. 18.15. Tak samo, o godz.
18.15 nabożeństwo majowe połączone z procesją Eucharystyczną będzie przez całą
Oktawę Bożego Ciała. Serdecznie zapraszamy. Poniedziałek, wtorek i środę Triduum przed
Uroczystością Bożego Ciała. O 18.15 Nieszpory, kazanie i Litania do matki Bożej. Okazja
do spowiedzi w te trzy dni Triduum w czasie Mszy świętych i wieczorem od 18.00 do 19.30.
Niech każdy z nas przez spowiedź dobrze przygotuje się do Bożego Ciała. Przyjęcie
Komunii świętej to największy hołd, jaki możemy złożyć Jezusowi ukrytemu w
Najświętszym Sakramencie.
W czwartek Uroczystość Bożego Ciała – Odpust Główny w naszej parafii. Sumę
odpustową o godz. 12.15 odprawią Neoprezbiterzy:, Ks. Łukasz Bugała CRL i Ks.
Łukasz Grzechca CRL, którzy wczoraj przyjęli w Drezdenku święcenia kapłańskie.
Kazanie wygłosi Ksiądz Profesor Józef Krzywda CM. Suma w tym roku to jednocześnie
prymicje naszych Neoprezbiterów. Po sumie procesja z Najświętszym Sakramentem wokół
kościoła. Uroczyste Nieszpory o godz. 17.00. Po Nieszporach procesja Eucharystyczna
przejdzie ulicami naszej parafii: Św. Wawrzyńca, wzdłuż Placu Wolnica, Bonifraterską,
Trynitarską, Gazową i powrót do kościoła ul Św. Wawrzyńca. Nieszpory odprawi i procesję
poprowadzi Opat z Tyńca Ojciec dr Bernard Sawicki OSB.
Prosimy parafian o liczny i czynny udział w procesji, panów zapraszamy do służby
porządkowej, a dzieci z klas drugich, które w tym roku były do I Komunii Świętej o wzięcie
udziału w procesji w strojach komunijnych. Usilnie prosimy o nie parkowanie samochodów
przy ulicach, którymi przejdzie procesja, aby nie utrudniać sprawnego przejścia. Prosimy też
o przystrojenie okien na trasie procesji. Zakończenie procesji w kościele odśpiewaniem
hymnu dziękczynnego „Ciebie Boga Wysławiamy” i błogosławieństwem Eucharystycznym.
W środę o godz. 18.00 w parafii św. Katarzyny odpust ku czci św. Rity.
Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Dobrodziejom i Przyjaciołom Parafii Bożego Ciała
składamy serdeczne „Bóg Zapłać”. Dziękujemy za obecność i raz jeszcze serdecznie
zapraszamy na Odpust Bożego Ciała w czwartek.
Z naszej Rodziny Parafialnej odszedł do wieczności: + Aleksander Jakubiec z ul.
Starowiślnej. Polećmy go Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek...
Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, Drogim Parafianom i Gościom życzymy miłej
niedzieli, Bożego błogosławieństwa i nieustannej opieki Matki Zbawiciela.
Wszystkim życzymy Szczęść Boże!
Księża Kanonicy Regularni Laterańscy.

6.01.2007 – Niedziela Objawienia Pańskiego
Trzech Króli
Ogłoszenia Duszpasterskie
1. Dzisiejsza niedziela, obchodzona jako Uroczystość Objawienia Pańskiego. W
tradycji Polskiej ta uroczystość nazywana jest uroczystością Trzech Króli. W
kościołach święci się kredę i kadzidło na pamiątkę darów, które trzej królowie
ofiarowali Nowonarodzonemu Zbawicielowi świata. Poświęconą kredą
wierzący znaczą drzwi swoich domów, pisząc pierwsze litery imion trzech
króli i rok, który mija od narodzenia Pana Jezusa.
2. Zapraszamy dziś do wspólnego śpiewania Nieszporów Świątecznych i na
Modlitwę na zakończenie dnia razem z naszą Wspólnotą Zakonną o godz.
18.30.
3. Kolęda w tym tygodniu przy ulicach: Starowiślnej, Dietla, Berka
Joselewicza, Dajwór, Estery, Podbrzezie, Św. Sebastiana, Brzozowej,
Szerokiej, Bartosza, Placu Bawół, Halickiej i Gazowej. W czasie trwania
kolędy, codziennie w każdej Mszy św. modlimy się w int. naszych parafian
odwiedzanych po kolędzie, o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Najświętszej i zdrowie.
4. W środę o godz. 17.00 Msza św. w int. chorych i ich rodzin. Zapraszamy ludzi
chorych na tę Mszę św.
5. W następną niedzielę: 13 stycznia swoje urodziny obchodzi Ks. Ryszard Siuta
CRL. Msza św. w int. Ks. Ryszarda w niedzielę o godz. 12.15. Serdecznie
zapraszamy do wspólnej modlitwy.
6. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium i na
potrzeby naszej Parafii.
7. Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszły: + Anastazja Dubiel z ul.
Starowiślnej, + Irena Tarczydło z ul. Starowiślnej, + Ludwika Polińska z ul.
Starowiślnej i + Zofia Szczepaniec z ul. Miodowej. Polecajmy je Miłosierdziu
Bożemu. Wieczny odpoczynek...
Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom – uczestnikom Ofiary
Eucharystycznej życzymy: miłego i zdrowego wypoczynku niedzielnego, Bożego
błogosławieństwa, opieki Matki Zbawiciela i życzliwości od ludzi, z którymi w tym
tygodniu się spotkają. Szczególnej obfitości Bożych darów i opieki Matki
Zbawiciela życzymy wszystkim, którzy w tym tygodniu będą przyjmować kapłana
z błogosławieństwem kolędowym.

Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!
Kanonicy Regularni Laterańscy

20.03.2008 – Wielki Czwartek
Ogłoszenia Duszpasterskie
Porządek nabożeństw Świętego Triduum Paschalnego:
Po Mszy św. przeniesienie Pana Jezusa w Najśw. Sakramencie do „Ciemnicy”.
W WIELKI PIĄTEK – Liturgia Męki Pańskiej, Adoracja Krzyża Świętego i Komunia
św. godz. 1800. 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.
Po zakończeniu Liturgii wielkopiątkowej rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia
Bożego.
W Wielki Piątek Droga Krzyżowa ulicami Kazimierza, rozpoczęcie o godz. 1500
przy naszej Bazylice Bożego Ciała, zakończenie na Skałce.
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i nie można korzystać z dyspensy.
W WIELKĄ SOBOTĘ - Liturgia Wigilii Wielkanocnej i uroczysta Msza św. o godz.
1900. 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. 1000 do godz. 1730.
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. 2100.
1. W Wielki Piątek i Sobotę Liturgia Godzin zwana „Ciemną Jutrznią” o godz.
700 rano. W te dni nie udziela się Komunii świętej rano, tylko w czasie
wieczornych nabożeństw.
2. Dyżur księży w konfesjonale i możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty w
Wielki Piątek i Sobotę od godz. 600 – 2000. Spowiedź św. w konfesjonale przy
kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Prosimy, aby nie odkładać spowiedzi na
święta.
REZUREKCJA – uroczysta procesja wokół kościoła i Msza św. o godz. 600.
Zachęcamy wszystkich naszych Parafian do licznego udziału w Świętym Triduum
Paschalnym i do przyjmowania Komunii świętej.
Wszystkim Uczestnikom dzisiejszej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej, naszym Drogim
Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy łask z przeżycia Świętego Triduum
Paschalnego.
Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

21.03.2008 – Wielki Piątek
Ogłoszenia Duszpasterskie
Po nabożeństwie przeniesienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie do Grobu
Pańskiego. Adoracja przy Grobie Pańskim będzie trwać przez całą noc.
Po zakończeniu Liturgii wielkopiątkowej rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia
Bożego.
Bóg zapłać wszystkim, którzy wzięli udział w Drodze Krzyżowej ulicami
Kazimierza. W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i nie można korzystać z
dyspensy.
W WIELKĄ SOBOTĘ - Liturgia Wigilii Wielkanocnej i uroczysta Msza św. o godz.
1900. 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. 1000 do godz. 1730.
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. 2100.
1. W Wielką Sobotę Liturgia Godzin zwana „Ciemną Jutrznią” o godz. 700 rano.
Jutro nie udziela się Komunii świętej rano, tylko w czasie wieczornego
nabożeństwa.
2. Dyżur księży w konfesjonale i możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty w
Wielką Sobotę od godz. 600 – 2000. Spowiedź św. w konfesjonale przy kaplicy
Matki Bożej Częstochowskiej. Prosimy, aby nie odkładać spowiedzi na święta.
REZUREKCJA – uroczysta procesja wokół kościoła i Msza św. o godz. 600.
Zachęcamy wszystkich naszych Parafian do licznego udziału w Świętym Triduum
Paschalnym i do przyjmowania Komunii świętej.
Wszystkim Uczestnikom dzisiejszej Liturgii Adoracji Krzyża św., naszym Drogim
Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy wielu łask z przeżywania Świętego
Triduum Paschalnego.
Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

1 listopada 2008 – sobota
Uroczystość Wszystkich Świętych
1. Dzisiaj Uroczystość Wszystkich Świętych - Święto obowiązkowe.
Wspominamy świętych, którzy odeszli z tej ziemi i osiągnęli już pełnię życia i
szczęścia. Święci cieszą się chwałą oglądania Boga, a dla nas są wzorem do
naśladowania.
2. Dziś i jutro można uzyskać Odpust Zupełny i ofiarować go za jednego
zmarłego. Warunkiem uzyskania odpustu jest: pobożne nawiedzenie kościoła,
stan Łaski Uświęcającej, odmówienie modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Boga
oraz modlitwa w intencji Ojca Świętego.
3. 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 za dusze w czyśćcu cierpiące.
4. Zapraszamy dziś na tradycyjne Nieszpory za zmarłych z procesją w kościele o
godz. 1800.
5. Jutro 2 listopada - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień
Zaduszny. Msze św. jutro będą odprawiane jak w każdą niedzielę. Uroczyste
Msze święte za zmarłych polecanych w wypominkach o godz. 930 i o 1900. Po
Mszy św. o godz. 930 procesja w kościele z modlitwami wstawienniczymi za
zmarłych. Nieszpory żałobne o godz. 1800, a po nich procesja w kościele z
modlitwami za zmarłych.
6. Wypominki w miesiącu listopadzie przed wieczorną Mszą św. w poniedziałki,
wtorki i soboty o godz. 1815.
7. Wypominki roczne w każdy ostatni piątek miesiąca o godz. 1830, a o godz.
1900 Msza św. za wszystkich zmarłych polecanych w wypominkach rocznych.
8. Na wypominki roczne przyjmujemy w zakrystii lub Kancelarii Parafialnej. Na
wypominki jednorazowe przyjmują klerycy w przedsionkach kościoła. Ofiary
składane przy wypominkach jednorazowych są przeznaczone jako ofiara na
nasze zakonne Seminarium Duchowne.
9. Za wszystkich zmarłych; za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące: Wieczny
odpoczynek …
Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej naszym Drogim Parafianom,
Gościom i Dobrodziejom życzymy: zdrowego i miłego wypoczynku
świątecznego, Bożej Opieki, błogosławieństwa i wielu łask na naszej drodze do
świętości. Niech pamięć i modlitwy za zmarłych w tych dniach pomogą
zrozumieć sens i ostateczny cel naszego życia.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!
Kanonicy Regularni Laterańscy

