
1 stycznia 2009 – Nowy Rok 

Oktawa Narodzenia Pańskiego - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 

 Na progu Nowego roku Pańskiego 2009 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 2008. Dzisiaj Nowy Rok – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Msze 
święte są odprawiane tak jak w niedzielę. 1 stycznia jest dniem modlitw o pokój. 

 

2. Od poniedziałku, (od 5 stycznia) rozpoczniemy kolędę – czyli wizytę duszpasterską w 
rodzinach naszej Parafii przy ulicach Starowiślnej, Rzeszowskiej, Jakuba, Kupa, Dietla 
i Wrzesińskiej. Wcześniej ministranci będą roznosić zawiadomienie o kolędzie. Celem 
kolędy jest wspólna modlitwa, prośba 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. 
 

3. 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. 

 
4. Polećmy Bożemu Miłosierdziu wszystkich zmarłych z naszej Parafii i z naszych 

Rodzin w minionym, 2008 roku. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie …  
 



5. Na dobre przeżycie wszystkich dni Nowego Roku Pańskiego 2009 przyjmijmy 
błogosławieństwo Wszechmogącego Boga.  

Szczęść Boże: Kanonicy Regularni Laterańscy  

04.01.2009 – 2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim  

Ogłoszenia Duszpasterskie 

 

1. Dzisiejsza niedziela, to druga niedziela po Narodzeniu Pańskim. Zapraszamy dzisiaj do 
śpiewania Nieszporów o godzinie 1830. 

 

2. We wtorek 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. Msze św. we wtorek będą odprawiane o 630, 800, 
1200, 1600 i 1900. Trzech króli jest to święto obowiązkowe – dlatego tego dnia 
nie będzie kolędy. We wtorek minie 30 lat od dnia święceń biskupich Ks. 
Kardynała Franciszka Macharskiego. Taca z trzech Króli przeznaczona jest na 
Misje.  

 

3. Od jutra rozpoczniemy w naszej Parafii kolędę – czyli wizytę duszpasterską w rodzinach naszej 
Parafii. Będziemy kolędować przy ulicach Starowiślnej, Rzeszowskiej, Jakuba, Kupa, Dietla i 
Wrzesińskiej. Wcześniej ministranci będą roznosić zawiadomienie o kolędzie. Celem kolędy jest 
błogosławienie osób i mieszkania. Jest to także okazja do spotkania z kapłanem i okazja do 
rozmowy o Rodzinie i Parafii. Codziennie w czasie trwania kolędy, Msza św. o godz. 1200 
przez cały czas trwania kolędy będzie odprawiana w int. tych parafian, którzy tego dnia mają 
kolędę . Tych, którzy mogą przyjść zapraszamy na godz. 1200 na Mszę św.  

 

4. W następną niedzielę święto Chrztu Pana Jezusa. W następną niedzielę opłatek dla Żywego 
Różańca w Sali obok Kancelarii Parafialnej o godzinie 1400.  

 

5. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Wyższe Seminarium Duchowne i 
na potrzeby naszej Parafii. 

 

6. Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszli: + Henryka Franiek z ul. 
Świętego Wawrzyńca, + Genowefa Jędrychowska z ul. Starowiślnej i + Krzysztof 
Lubera. Polecajmy ich. Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek... 

7. 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 

11.01.2009 – Niedziela Chrztu Pańskiego 

Ogłoszenia Duszpasterskie 

 

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. 

 

Dzisiaj o godz. 1400 spotkanie opłatkowe dla Żywego Różańca. Serdecznie 

zapraszamy.  

 

Zapraszamy do wspólnego śpiewania Nieszporów niedzielnych z naszą Wspólnotą Zakonną 

dzisiaj o godz. 1830. 

 

We wtorek dzień urodzin naszego Współbrata Ks. Ryszarda Siuty CRL. Msza św. w 

jego intencji o godz. 1200. Modlić się będziemy o potrzebne łaski, Boże błog. i opiekę 

Matki Zbawiciela.  

 

W środę o godz. 1700 Msza św. dla chorych i za ludzi chorych. Serdecznie zapraszamy 

do wspólnej modlitwy.  

 

W tym tygodniu: w sobotę wspomnienie św. Antoniego Opata. 

 

Kolęda w tym tygodniu przy ulicach: Starowiślnej, Św. Sebastiana, Brzozowej, Miodowej, 

Przemyskiej, Halickiej i Berka Joselewicza. Przez cały czas trwania kolędy, codziennie jest 



odprawiana Msza św. o godzinie 1200 w int. naszych parafian, którzy tego dnia przyjmują kolędę: o 

Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, zdrowie i potrzebne łaski.  

 

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w minionym tygodniu na nasze 

Zakonne Seminarium i na potrzeby naszej parafii. Dziękujemy za kwiaty.  

 

Spotkania Kandydatów do bierzmowania we wtorek o 1700 chłopcy klasa 1 i 2,  a o 
godz. 1800 klasa III, grupa 2. Spotkanie odbędzie się w Sali Katechetycznej. 

 

Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszli: + Tadeusz Haberski Św. Sebastiana 

i + Krystyna Hamiga z ul. Starowiślnej. 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. Szczególnej pomocy od Boga życzymy 
tym wszystkim, którzy w tym tygodniu będą przyjmować kapłana z 
błogosławieństwem kolędowym.  

 

Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!  

Kanonicy Regularni Laterańscy 

18 stycznia 2009 r. – II Niedziela Zwykła 

Ogłoszenia duszpasterskie 

 

1. Dzisiaj trzecia niedziela miesiąca stycznia: jest to niedziela adoracyjna. 
Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu na godz. 1830. 

2. W środę dzień imienin naszego Pana Organisty Jarosława. Msza św. w 
int. P. Organisty w środę o godzinie 1200. Już dzisiaj składamy Panu 
Jarkowi najserdeczniejsze życzenia.  

3. W liturgii w tym tygodniu obchodzić będziemy: 
- w poniedziałek  – św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa 



- w środę – św. Agnieszki, Dziewicy i męczennicy  

- w sobotę – św. Franciszka Salezego, bpa, doktora kościoła; 

 

 Przeżywając Rok świętego Pawła w przyszłą niedzielę obchodzić 

będziemy liturgiczne wspomnienie Nawrócenia świętego Pawła Apostoła. 

Uroczystą mszę święta z tej racji odprawimy o godzinie 9.30. Przyszła 

niedziela to także dzień imienin Siostry Pauli, naszej Zakrystianki. Msza św. 

w int. Siostry Pauli zostanie odprawiona w poniedziałek 26 stycznia o 

godzinie 12.00. Zapraszamy do modlitwy w int. Siostry Solenizantki. 

4. Kolęda w tym tygodniu: przy ul. Berka Joselewicza, 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.  

5. W dniach od 18 do 25 stycznia 2009 roku w naszej archidiecezji Tydzień 
Modlitw o Jedność Chrześcijan. 

6. We wtorek 20 stycznia swoje spotkanie mają gimnazjaliści klasa 3, grupa 
pierwsza o godzinie 18.00.  

7. W przyszłą niedzielę zapraszamy na spotkanie Stowarzyszenia Rodzin 
Katolickich, które odbędzie się w Sali parafialnej o godzinie 14.00. 

8. Również w przyszłą niedzielę w naszej Bazylice odbędzie się koncert o 
godzinie 17.00. 

9. 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.  

 

             Szczęść Boże! 

Kanonicy Regularni Laterańscy 

01.02.2009 r. – IV Niedziela Zwykła 



Ogłoszenia Duszpasterskie 

Zapraszamy do wspólnego śpiewania Nieszporów Niedzielnych i Komplety 

razem z naszą Wspólnotą Zakonną o godz. 1830 

 

Jutro, 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 i 1845. Uroczyste poświęcenie i procesja ze 
świecami w kościele przed Mszą św. o godz. 1845. Tę wieczorną Eucharystię 
sprawował będzie Jego Eminencja, Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz. Prosimy, aby 

ze świecami zabrać zabezpieczenia, aby nie zalać woskiem ławek i posadzki. 

 

Także 2 lutego obchodzimy XIII Dzień Życia Konsekrowanego, w kościołach 

zakonnych odnawia się w tym dniu śluby zakonne. Jutro w naszej Bazylice śluby 

odnowią Księża, Bracia i Siostry Zakonne Miasta Krakowa. Cała uroczystość będzie 

transmitowana przez Radio Maryja i Telewizję Trwam. Początek transmisji radiowo-

telewizyjnej o godzinie 1800. Rozpoczęcie pontyfikalnej Mszy św. o godzinie 1845. 

Bardzo serdecznie zapraszamy naszych Drogich Parafian i Przyjaciół na to doniosłe 

przeżycie. Cała uroczystość rozpocznie się od poświęcenia odrestaurowanej kaplicy 

Zwiastowania. Także obraz Matki Zbawiciela po koronacji Koronami Papieskimi wrócił 

na swoje miejsce do kaplicy Zwiastowania.  

 

W Liturgii w tym tygodniu, obchodzić będziemy; 

w poniedziałek – Matki Bożej Gromnicznej; 

we wtorek – wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika; 

w czwartek – wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy; 

w piątek – wspomnienie św. Pawła Miki i Towarzyszy;  

 

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



W tym tygodniu dokończenie kolędy, czyli wizyty duszpasterskiej. Odwiedzimy 

domy przy ul. Józefa. Jeżeli u kogoś nie było kolędy z jakiegokolwiek powodu prosimy 

o zgłaszanie tego w zakrystii po Mszy św. lub w Kancelarii Parafialnej  

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium i na prace 

prowadzone w parafii. Przy tej okazji dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do 

koronacji Obrazu Matki Zbawiciela i odnowienia Kaplicy Zwiastowania.  

Z naszej Rodziny parafialnej Pan Bóg odwołał do wieczności:+ Annę Urbanik z ul. 

Mostowej, + Barbarę Bazak z ul. Starowiślnej, + Eugenię Mierzowską z ul. bożego 

Ciała, + Halinę Gracz z ul. Dietla, + Franciszka Pośpiech z ul. Starowiślnej, + Józefę 

Zając z ul. Miodowej i + Tadeusza Podgórskiego z ul. Starowiślnej. Polećmy ich 

Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek… 

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym drogim Parafianom i 

Gościom, życzymy zdrowego wypoczynku niedzielnego, Bożego błogosławieństwa i 

opieki Matki Zbawiciela na nowy tydzień.  

Wszystkim: Szczęść Boże! 

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy 

Jutro, 2 lutego 2009 roku 

Święto Ofiarowania Pańskiego, 

czyli Matki Bożej Gromnicznej. 

 

 

Poświecenie świec, zwanych gromnicami odbędzie się na 

każdej Mszy św. Msze św. o godz. 630, 800, 1200 i 1845. Uroczyste 
poświęcenie i procesja ze świecami w kościele przed Mszą św. o 
godz. 1845.  

Tę wieczorną Eucharystię sprawował będzie 



Jego Eminencja, Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, 
Metropolita Krakowski. 

 

Także jutro, 2 lutego obchodzimy XIII Dzień Życia 
Konsekrowanego, w kościołach zakonnych odnawia się w tym 

dniu śluby zakonne. Jutro w naszej Bazylice na Mszy św. 

wieczornej śluby odnowią Księża, Bracia i Siostry Zakonne Miasta 

Krakowa. Cała uroczystość będzie transmitowana przez Radio 

Maryja i Telewizję Trwam. Początek transmisji radiowo-

telewizyjnej o godzinie 1800. Rozpoczęcie pontyfikalnej Mszy św. 

o godzinie 1845.  

Po Mszy św. Różaniec, o godzinie 2100 Apel Jasnogórski a o 

godzinie 2140 Rozmowy Niedokończone.  

Bardzo serdecznie zapraszamy naszych Drogich Parafian i 

Przyjaciół na to doniosłe przeżycie. Cała uroczystość rozpocznie 

się od poświęcenia odrestaurowanej Kaplicy Zwiastowania. Także 

obraz Matki Zbawiciela po koronacji Koronami Papieskimi wrócił 

na swoje miejsce do kaplicy Zwiastowania.  

Spotkanie Kół Rodziny Radia Maryja z Ojcem z Radia Maryja 

w Sali obok Kancelarii Parafialnej o godzinie 1630. 

08.02.2009 r. – V Niedziela Zwykła 

Ogłoszenia Duszpasterskie 
 

1. Zapraszamy do wspólnego śpiewania Nieszporów Niedzielnych i Komplety 
razem z naszą Wspólnotą Zakonną o godz. 1830. 

 



2. Pragniemy skierować bardzo serdecznie podziękowania wobec wszystkich, 
którzy w miniony poniedziałek wzięli udział w naszej wielkiej uroczystości 
Parafialnej i w uroczystości Życia konsekrowanego, życia zakonnego naszego 
miasta Krakowa. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w tej 
uroczystości, dziękujemy tym, którzy zaangażowali się w przygotowanie tej 
uroczystości i dziękujemy tym, którzy na miarę swoich możliwości wsparli nas 
finansowo w przygotowaniu i przeżyciu tej wspaniałej uroczystości.  

 

 

3. W Liturgii Kościoła w tym tygodniu, obchodzić będziemy: 
we wtorek – wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy; 

w środę– wspomnienie Najśw. Maryi Panny z Lourdes; 

w sobotę – święto Świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy  

 

4. Zakończyliśmy kolędę w domach naszej parafii. Serdecznie dziękujemy za 
każde otwarte drzwi, za troskę o naszą rodzinę parafialną oraz życzliwość dla 
Kapłanów i Sióstr Katarzynek pracujących przy parafii. Dziękujemy także za 
ofiary materialne składane przy okazji kolędy. Jeżeli ktoś nie mógł przyjąć 
kolędy, a chciałby to jeszcze uczynić, proszę ustalić osobiście termin kolędy w 
zakrystii.  

 

5. W środę już po raz 17 obchodzić będziemy Światowy Dzień Chorego. W tym 
dniu naszymi modlitwami otaczać będziemy wszystkich chorych. Na Mszach 
świętych o godzinie 1200 i 1700 udzielać będziemy Sakramentu Namaszczenia 
Chorych. Zapraszamy chorych, prosimy o pomoc w dotarciu do kościoła 
naszym bliskim a także sąsiadom, aby jak największa liczba chorych mogła 
przez wstawiennictwo Matki Bożej z Lourdes skorzystać z Bożej mocy, jaką 
niesie sakrament namaszczenia chorych i modlitwa Kościoła. 

 

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

 

7. Z naszej Rodziny parafialnej Pan Bóg odwołał do wieczności: śp. Zofię Roehlich 
z ul. Starowiślnej i + Władysława Buckiego z ul. Mostowej. Polećmy ich Bożemu 
Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek… 

 

 



Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym drogim Parafianom, 

Gościom i Dobrodziejom życzymy zdrowego wypoczynku niedzielnego, Bożego 

błogosławieństwa i stałej opieki Matki Zbawiciela. 

 

Wszystkim: Szczęść Boże! 

 Księża Kanonicy Regularni Laterańscy 

 

Zaproszenie 

 

na XVII Światowy Dzień Chorych 
 

W środę już po raz 16 obchodzić będziemy 

 Światowy Dzień Chorego. 

W tym dniu naszymi modlitwami otaczać będziemy wszystkich 
chorych. Naszą modlitwą otoczyć chcemy także wszystkich, którzy 

leczą chorych i opiekują się chorymi. 

 

 

 

Na Mszach świętych o godzinie 1200 i 1700 udzielać 

będziemy Sakramentu Namaszczenia Chorych. Zapraszamy 

chorych, prosimy o pomoc w dotarciu do kościoła naszym 

bliskim a także sąsiadom, aby jak największa liczba chorych 



mogła przez wstawiennictwo Matki Bożej z Lourdes 

skorzystać z Bożej mocy, jaką niesie sakrament namaszczenia 

chorych i modlitwa Kościoła. Na zakończenie Mszy św. w 

intencji chorych modlitwy za chorych i błogosławieństwo 

Najświętszym Sakramentem na wzór tego błogosławieństwa, 

jakie jest udzielane w Lourdes.  

 

Zapraszamy wszystkich chorych. 

 Zapraszamy wszystkich, opiekującymi się 
chorymi w swoich Rodzinach. 

 

 

15.02.2009 r. – VI Niedziela Zwykła 

Ogłoszenia Duszpasterskie 
 

 

 

1. Dzisiaj szósta Niedziela Zwykła i jednocześnie trzecia w tym miesiącu. O 
godzinie 1830 Nabożeństwo Adoracyjne z wystawieniem Najświętszego 
Sakramentu. Zapraszamy do wspólnej Adoracji Najświętszego 
Sakramentu. 

 

2. Pragniemy bardzo serdecznie podziękowania wszystkim, którzy w 
minioną środę wzięli udział w Światowym Dniu Chorego. Dziękujemy 
wszystkim, którzy uczestniczyli w tej uroczystości i dziękujemy zwłaszcza 
tym, którzy chorym pomogli dotrzeć do kościoła na to święto.  

 



3. Jutro 16 dzień miesiąca. Msza św. o beatyfikację Jana Pawła II jutro o 
godz. 1900. Po Mszy św. spotkanie Rodziny Radia Maryja w salce k. 
Kancelarii Parafialnej. 

 

 

4. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Wyższe Zakonne 
Seminarium Duchowne i na potrzeby parafii. Bóg zapłać za kwiaty 
ofiarowane do naszego kościoła.  

 

5. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym drogim 
Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy zdrowego wypoczynku 
niedzielnego, Bożego błogosławieństwa i stałej opieki Matki Zbawiciela. 
Rozpoczęły się ferie w szkołach podstawowych i gimnazjach. Uczniom 
życzymy zdrowego i bezpiecznego wypoczynku. Tego wypoczynku 
życzymy również Rodzicom i Nauczycielom. 

 

Wszystkim: Szczęść Boże! 

 Księża Kanonicy Regularni Laterańscy 

25.02.2009 – 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 i 1900 dla młodzieży, zwłaszcza 
przygotowującej się do bierzmowania. 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. 1730, 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 niedzieli 
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 mo żna zyska ć także za pobo żne odprawienie 
Drogi Krzy żowej.  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 

 

 

O1.03.2009 r. – I Niedziela Wielkiego Postu 

Ogłoszenia Duszpasterskie 

 



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.... 

 

Droga Krzyżowa w niedzielę po Mszy św. południowej - ok. godz. 1300. 

 

Nabożeństwo Gorzkich Żali  z kazaniem pasyjnym, błogosławieństwem Eucharystycznym 
dziś o godz. 16 45. Na zakończenie nabożeństwa ucałowanie Relikwii Krzyża św. Za udział w 
Gorzkich Żalach można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

 

Czas Wielkiego Postu to czas modlitwy, trzeźwości i dzieł pokutnych. Podejmijmy te dzieła. 
Prosimy także o modlitwę o nawrócenie grzeszników i w intencji naszych misji parafialnych.  

 

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. Modlić się będziemy także w intencji Anonimowych 
Hazardzistów.  

 

Przypominamy, że w Wielkim Poście w naszym kościele w piątki Droga Krzy żowa :  
 godz. 17.30 – dla dzieci 

godz. 18.30 – dla ogółu parafian 

godz. 19.30 – dla młodzie ży ( dla kandydatów do bierzmowania) 

 

Kandydaci do sakramentu bierzmowania z klasy trzeciej mają spotkanie 3 marca o 
godzinie 1700 grupa pierwsza i o godzinie 1800 grupa druga. Natomiast chłopcy z klasy 
pierwszej i drugiej gimnazjum swoje marcowe spotkanie mają 10 marca o godzinie 1700 
klasa pierwsza o 1800 klasa druga. 

 

Na prośbę Metropolity Krakowskiego księdza Kardynała Stanisława Dziwisza dzisiaj w 
przedsionkach kościoła zbieramy podpisy pod petycją przywrócenia dnia wolnego od 
pracy w święto Trzech Króli. Do podpisu potrzebny jest Dowód osobisty. My jako 



chrześcijanie powinniśmy świętować dzień Trzech Króli, który jest dniem wolnym w 
większości krajów Europy. 

 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na potrzeby 
parafii i na potrzeby biednych. 

 

Z naszej rodziny parafialnej Bóg odwołał do wieczności + Ewę Święton, + Artura Puchalak i 
+ Adama Kuraś. Polecajmy ich Bożemu Miłosierdziu. 

  

Wszystkim naszym Drogim Parafinom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłego 
wypoczynku niedzielnego, zdrowia i Bożego błogosławieństwa na realizację wielkopostnych 
dzieł modlitewnych i pokutnych. 

Wszystkim życzymy: Szcz ęść Boże! Kanonicy Regularni Latera ńscy  

08.03.2009 r. – Ogłoszenia Duszpasterskie 

 na II Niedzielę Wielkiego Postu  

 

Dzisiejsza, 2 Niedziela Wielkiego Postu wypada 8 marca. W tym dniu, w Dniu Kobiet w 

sposób szczególny chcemy naszym Paniom wyrazić serdeczne podziękowanie za 

wszelkie dobro, jakie czynią w domu, w pracy i w naszej Parafii. Wszystkim naszym 

Paniom życzymy dobrego zdrowia i wszelkich potrzebnych łask: od Boga i od ludzi. 

Maryja, Matka Zbawiciela otoczy Każdą z Was swoją Matczyną modlitwą.  

 

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 Zbawiciela 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. 1730 dla dzieci 

– o godz. 1830 dla dorosłych 

– o godz.1930 dla młodzieży (dla kandydatów do Bierzmowania). 

Droga Krzyżowa w niedzielę o godz. 1300, po Mszy św. południowej. 

 

Kandydaci do sakramentu bierzmowania chłopcy z klas pierwszych gimnazjum mają 

swoje spotkania we wtorek o godzinie 1700, chłopcy z klas drugich o 1800. 

 

W środę o godzinie 1200 Msza św. z okazji imienin Księdza Tomasza Szatanika CRL. 

Także w środę o godzinie 1700 Msza św. w intencji chorych i dla chorych. Zapraszamy 

do wspólnej modlitwy.  

 

Przy ołtarzu M. B. Łaskawej wystawiona jest skarbnka, do której możemy wrzucać 

ofiary na kwiaty do Bożego Grobu. Serdecznie prosimy o pomoc. 

 

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Wyższe Seminarium 

Duchowne, 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 Zbawiciela. Niech błogosławieństwo, 

które teraz przyjmiemy, stanie się dla nas źródłem Bożej siły na cały tydzień. 

 

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy 



15.03.2009 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. Jutro 16 dzień miesiąca marca. Msza św. wieczorna odprawiana będzie w intencji 
beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.  

 

3. W czwartek Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, 
Patrona Miasta Krakowa. W tym dniu wypada także 11 rocznica święceń 
biskupich naszego Metropolity Stanisława kardynała Dziwisza, którego posługę w 
Kościele Krakowskim polecać będziemy Bogu w naszych modlitwach.  

 

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

5. Droga Krzyżowa w piątek: 
godz. 1730 dla dzieci,  

godz. 1830 dla ogółu parafian. 

godz.1930 dla młodzieży, szczególnie dla kandydatów do Bierzmowania. 

 

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

 

7. Z naszej Rodziny Parafialnej odeszły do wieczności + Danuta Pazdro z ul. Szerokiej 
i + Janina Sawera z Placu Wolnica. Polecajmy je Bożemu Miłosierdziu: Wieczny 
odpoczynek … 

 



8. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, Naszym Drogim Parafianom, 
Gościom i Dobrodziejom życzymy zdrowia, miłej niedzieli oraz Bożego 
błogosławieństwa na nowy tydzień.  

 

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy 

22.03.2009 r. – IV 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 godz. 1300 
 

3. Od dzisiaj rozpoczynają się Katechezy Neokatechumenatu w naszej parafii. 
Katechezy będą głoszone w poniedziałki i czwartki po wieczornej Mszy św.  

 

4. We wtorek spotkanie klas III Gimnazjum przed bierzmowaniem. Grupa I o godz. 
1700, grupa II o godz. 1800.  

 

5. Tak jak w poprzednim roku, tak i w obecnym Caritas naszej diecezji proponuje nam 
pomoc w wypełnianiu druków PIT. Rozliczenia tego można będzie dokonać w 
kancelarii naszej Parafii w poniedziałki marca i kwietnia w godz. Od 1830 do 2000. 
Zapraszamy już od jutra. (ogłoszenia) 

 

6. W środę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień ten przeżywany jest w 
Kościele jako Dzień Świętości Życia. W środę na Mszy św. o godz. 1900 
rozpoczniemy Duchową Adopcję Dziecka poczętego. Deklaracje do duchowej 
adopcji są na ołtarzu  Matki Bożej Łaskawej. W środę przychodzimy na godz. 1900 z 
wypełnionymi deklaracjami. Bardzo gorąco zachęcamy do podejmowania duchowej 
adopcji wszystkich, którym zależy na ratowaniu poczętego życia.  

 

7. Droga Krzyżowa w piątek: 



godz. 1730 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. W przedsionkach kościoła można zakupić płytę CD z uroczystości poświęcenia 
naszej kaplicy Zwiastowania. Uroczystość ta miała miejsce 2 lutego tego roku. 
Zachęcamy do nabywania tego nagrania. Cena jednej płyty 30 zł.  

10. Z naszej rodziny Parafialnej odeszli do wieczności + Edward Kuszyński z ul. 
Starowiślnej i + Irena Gucwa z ul. Starowiślnej. Polećmy ich miłosierdziu 
Bożemu. Wieczny odpoczynek … 

 

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, Drogim Parafianom, Gościom i 

Dobrodziejom życzymy zdrowia, miłej niedzieli oraz Bożego błogosławieństwa i 

opieki Matki Zbawiciela na nowy tydzień.  

 

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy 

29.03.2009r. – V 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. Droga Krzyżowa 
dzisiaj po zakończeniu Mszy św. południowej około godziny 1300. 

 

2. Przypominamy, że w naszej Bazylice trwają Katechezy Neokatechumenatu. 
Katechezy są głoszone w poniedziałki i czwartki po wieczornej Mszy św. 
Serdecznie zapraszamy. 

 

3. W najbliższy czwartek 2 kwietnia obchodzić będziemy 4 rocznicę śmierci Sługi Bożego Jana Pawła 
II. Uroczysta Msza święta o rychłą Kanonizację Papieża zostanie odprawiona w naszej Bazylice o 
godzinie 19.00. Natomiast w godzinę śmierci o 21.37, zabiją wszystkie dzwony naszej Bazyliki. 

 

4. Przypominamy, że podobnie jak w roku ubiegłym proponujemy po0moc w wypełnianiu Pitów. W 
każdy poniedziałek do końca kwietnia można spotkać się z specjalistą w kancelarii parafialnej od 
godziny 18.30 do 20.00. 



 

5. W tym tygodniu przypada 1 czwartek, piątek i sobota miesiąca. Odwiedzimy chorych z 
spowiedzią i komunią świętą. Msza święta pierwszo-piątkowa dla dzieci o godzinie 17. 

 

6. Za tydzień Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm na każdej Mszy św. Uroczysta procesja, która 
rozpocznie się przy głównym wejściu do klasztoru na zewnątrz Bazyliki z palmami na Mszy św. o 
godz. 1100. Po Mszy św. odbędzie się konkurs na najpiękniej wykonaną palmę. Dzieci zachęcamy 
do wzięcia udziału w tym konkursie. 

 

7. Droga Krzyżowa w piątek: godz. 1730 dla dzieci, godz. 1830 dla ogółu parafian, godz.1930 dla 
młodzieży, szczególnie dla kandydatów do Bierzmowania. 

 

8. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Seminarium Duchowne, na prace prowadzone 
w kościele i kwiaty do Bożego Grobu. 

 

9. U Brata Karola w kiosku lub w zakrystii można jeszcze nabyć płytę, wspaniałą pamiątkę z 
uroczystości poświęcenia przez naszego księdza Kardynała Stanisława Dziwisza odrestaurowanej 
Kaplicy Zwiastowania z 500 letnim obrazem Matki Zbawiciela. 

 

10. Dzisiaj w przedsionkach Kościoła ofiary na zacny cel zbierają Siostry z zakonu Świętej Katarzyny. 
Na jaki niech przez minutę same nam powiedzą. Prosimy o wsparcie. 

 

11. Z naszej rodziny parafialnej Pan Bóg odwołał do wieczności: śp. Zofię Szary z ul. Podbrzezie. 
 

12. Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, Drogim Parafianom i Gościom życzymy zdrowego i miłego 
wypoczynku niedzielnego oraz Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela. Wszystkim, 
owocnego przeżycia dobiegającego do końca, okresu Wielkiego Postu. 

                                                                Księża Kanonicy Regularni Laterańscy 

Ogłoszenia Duszpasterskie – Niedziela Palmowa – 5 marca 2009 

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. 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. 

3. We wtorek od godz. 8 odwiedzimy chorych zgłoszonych do spowiedzi świątecznej. 
 

4. 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 2200 

 



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 2400. 

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 na Skałce, 

zakończenie przy Bazylice Kanoników Regularnych. 

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 zachęcamy wiernych do powstrzymywania się od pokarmów mięsnych, czyli do 

postu jakościowego. Adoracja Pana Jezusa przy Grobie Pańskim trwać będzie do godz. 2100. 

5. 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.  

6. 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.  

7. REZUREKCJA – uroczysta procesja wokół kościoła i Msza św. o godz. 600. Suma w Uroczystość 
Zmartwychwstania Pańskiego i w poniedziałek w oktawie Wielkanocy o. 1100. 

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

9. Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszła + Ligia Białek. 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 2200 

 

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 2400. 

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 
na Skałce, zakończenie przy Bazylice Kanoników Regularnych. 

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 zachęcamy 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. 

Zachęcamy wszystkich naszych Parafian i Gości do licznego udziału w Świętym 

Triduum Paschalnym i do przyjmowania Komunii świętej. 

09.04.2009 – Wielki Czwartek 

Ogłoszenia Duszpasterskie 

 

Porządek nabożeństw Świętego Triduum Paschalnego: 

 

Dzisiaj po Mszy św. przeniesienie P. 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 do północy. 

Po zakończeniu Liturgii wielkopiątkowej rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia 
Bożego. 

W Wielki Piątek Droga Krzyżowa ulicami Kazimierza, rozpoczęcie o godz. 1500 na 
Skałce. Zakończenie przy naszej Bazylice Bożego Ciała. 



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 zachęcamy 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 Komunii świętej udziela się 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. 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 

10.04.2009 – Wielki Piątek 

Ogłoszenia Duszpasterskie 



 

 

Po nabożeństwie przeniesienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie do Grobu 

Pańskiego. Adoracja przy Grobie Pańskim będzie trwać do północy. 

Po zakończeniu Liturgii wielkopiątkowej rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia 
Bożego. 

Bóg zapłać wszystkim, którzy wzięli udział w Drodze Krzyżowej ulicami Kazimierza. 

 

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 zachęcamy do powstrzymywania się od pokarmów mięsnych, czyli 

do postu jakościowego. Adoracja Pana Jezusa przy Grobie Pańskim trwać będzie 

do godz. 2100. 

 

W Wielką Sobotę Liturgia Godzin zwana „Ciemną Jutrznią” o godz. 700 rano. Jutro 

udziela się Komunii świętej tylko w czasie wieczornej Mszy św..  

 

Dyżur księży w konfesjonale i możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty w 
Wielką Sobotę od godz. 600 – 2000.  
 
REZUREKCJA – uroczysta procesja wokół kościoła i Msza św. o godz. 600. 

Zapraszamy wszystkich naszych Parafian i Gości do licznego udziału w jutrzejszej 

liturgii paschalnej i w procesji w niedzielę zmartwychwstania. 

 



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 

 

 

12.04.2009 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 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. Pomódlmy się za ++ Współbraci z naszego Zakonu kanoników Regularnych, za ++ z 
naszych rodzin i ++ z naszej Rodziny Parafialnej. Polećmy wszystkich tragicznie ++ 
w trzęsieniu ziemi we Włoszech. Polećmy ich miłosierdziu Bożemu. Wieczny 
odpoczynek...  

 

7. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo  
Szczęść Boże! 

Kanonicy Regularni Laterańscy. 

13.04.2009 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 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. Nowenna do Miłosierdzia Bożego, rozpoczęta w Wielki Piątek w naszym 
Kościele trwa przez cały tydzień po Mszy św. o godz. 19.00 

 

6. 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. 

 

 

 

26. 04. 2009 – III Niedziela Wielkanocna 

Ogłoszenia duszpasterskie 
 
1. Dziś trzecia Niedziela Wielkanocna. Zapraszamy do wspólnego śpiewania 

Nieszporów o godz. 1830.  
2. Dziś z naszej parafii udała się do Częstochowy Pielgrzymka Parafialna pod 

przewodnictwem ks. Proboszcza. Nasi pielgrzymi na Jasnej Górze modlą się 
także w naszych intencjach. Łączmy się duchowo z naszymi pielgrzymami i 
przez Jasnogórską Królową naszego Narodu Maryję wypraszajmy dla siebie i 
naszych bliskich potrzebne łaski. 

3. Dzisiejsza niedziela to niedziela Biblijna. Kościół zachęca nas wszystkich do 
systematycznego czytania Pisma św. Czyni to szczególnie przez słynne słowa 
św. Hieronima, który nauczał, że: „Kto nie zna Pisma św., ten nie zna 
Chrystusa”. Sięgajmy po Pismo św. i czytajmy je z wiarą.  

4. Jutro na Mszy św. o godz. 1800 Młodzież naszej Parafii i Młodzież z parafii św. 
Katarzyny otrzyma sakrament bierzmowania przez posługę Ks. Infułata Jerzego 
Bryły. To bardzo ważne wydarzenie w życiu naszych parafii. Prosimy o 



modlitwę w intencji młodych, którzy tak bardzo potrzebują pomocy Ducha 
Świętego w swoim życiu.  

W tym tygodniu w piątek 1 maja, rozpoczynamy Nabożeństwa Majowe ku czci 
Matki Bożej z procesją o godz. 1800. w te dni, kiedy będzie procesja Nabożeństwo 
odprawiane będzie o 1800; w pozostałe dni nabożeństwo majowe o 1830.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 
zapraszamy wszystkich Czcicieli Matki Bożej do licznego udziału w nabożeństwach 
majowych. Niech na tych nabożeństwach nie zabraknie młodzieży i dzieci. 
Zapraszamy ministrantów, asystę procesyjną, Arcybractwo i grupy modlitewne.  

5. W tym tygodniu w środę wspomnienie św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i 
doktora Kościoła. W tym tygodniu 1 piątek i 1 sobota miesiąca. W piątek 
wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika. W piątek z racji na uroczysty charakter 
tego dnia Ksiądz Kardynał zwalnia nas z obowiązku zachowania postu.  

6. W następną niedzielę na Mszy św. o godzinie 1900 rozpocznie się uroczyste 
Triduum przed uroczystością Błogosławionego Stanisława Kazimierczyka. 
Triduum będzie trwało 3, 4 i 5 maja zakończenie. Gorąco zachęcamy do 
uczestniczenia w Triduum. Kazania o Najświętszym Sakramencie będzie głosił 
Ks. Radosław Śliwi ński.  

7. 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 

03.05.2009 – Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Wielkanocną i 

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski  

1. Dzisiejsza IV Niedziela Wielkanocna rozpoczyna w Kościele Tydzień modlitw o 
nowe powołania kapłańskie i zakonne. Codziennie na Mszy św. o godz. 1900 
modlić się będziemy o łaskę powołań, szczególnie do naszego Zakonu 
Kanoników Regularnych i do Zgromadzenia Sióstr Katarzynek.  

 

2. Zapraszamy na Nabożeństwo Majowe z procesją o godz. 1800. W dni 
powszednie nabożeństwo majowe o godz. 1830.  



 

3. W Liturgii Kościoła obchodzić będziemy: 
  We wtorek – Błogosławionego Stanisława Kazimierczyka; 

  W środę – święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba; 

  W piątek – uroczystość Św. Stanisława, Biskupa i męczennika, głównego 

patrona Polski i naszej Archidiecezji Krakowskiej; 

 

4. Dzisiaj, jutro i we wtorek Triduum ku czci Bł. Stanisława Kazimierczyka. Dzisiaj, 
jutro i we wtorek na Mszach św. o godzinie 19.00 kazania będzie głosił Ks. 
Radosław Śliwiński. Zapraszamy serdecznie na to Triduum. Prosić będziemy 
Błogosławionego Stanisława o wstawiennictwo dla naszej Parafii i naszego 
Zakonu, a także o łaskę kanonizacji Błogosławionego Stanisława. We wtorek 
Arcybractwo V Ran Pana Jezusa i Najświętszego sakramentu obchodzi 663 
rocznicę założenia Arcybractwa.  

 

5. W piątek tradycyjnie już 8 maja nasza parafia zaproszona jest na Skałkę. W tym 
roku nasza Msza św. odbędzie się o godzinie o godzinie 17.30 Zapraszamy na 
tę Mszę św. Arcybractwo, Żywy Różaniec, grupy modlitewne i wszystkich, 
którzy mają możliwość dotrzeć na Skałkę w piątek na 17.30  

 

6. 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. 

 

7. W środę o godzinie 17.30 spotkanie Rodziców Dzieci klas II, przygotowujących 
się do I Komunii św. Zapraszamy serdecznie.  

8. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium 
Duchowne i na potrzeby parafii. 

9. z naszej Rodziny Parafialnej pan Bóg odwołał do wieczności + Antoniego 
Obrusik z ul. Rzeszowskiej i + Genowefę Kępską z ul. Miodowej. Polecajmy ich 
Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek … 

Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, Gościom i 

Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. Całą naszą 

Rodzinę Parafialną zawierzamy nieustannej opiece Matki Zbawiciela.  

 



Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!  Kanonicy Regularni Laterańscy 

10. 05. 2009 r. – V Niedziela Wielkanocna  

Ogłoszenia duszpasterskie 

 

Dzisiejsza Niedziela to V Niedziela Wielkanocna.  

 

Dzisiaj tradycyjna procesja z Wawelu na Skałkę ku czci Św. Stanisława Biskupa i 

Męczennika. Początek procesji na Wawelu o godz. 900. Główna Msza św. na Skałce o 

godzinie 1000.  

 

Nabożeństwo majowe z procesją z Najświętszym Sakramentem dziś o godz. 1800. 

Serdecznie zapraszamy na to nabożeństwo. W zwykłe dni nabożeństwo majowe o 1830.  

 

W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy: 

W środę wspomnienie dowolne Najświętszej Maryi Panny z Fatimy 

W czwartek – święto Św. Macieja, Apostoła; 

W sobotę św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, patrona Polski  

 

W środę o godzinie 1700 Msza św. dla chorych i w intencji chorych. 

 

W najbliższą środę minie dwa lata od koronacji koronami papieskimi obrazu Matki 

Zbawiciela. O godz. 1900 będzie sprawowana uroczysta Eucharystia dziękczynna za dar 

koronacji. Zapraszamy do wspólnej modlitwy, do wspólnego dziękczynienia przed 

cudownym Obrazem naszej Matki  

 

W sobotę 16 maja 2009 w kościele Nawrócenia św. Pawła przy ul. Stardom w Krakowie 

nasi współbracia: Diakon Przemysław Soboń CRL i Diakon Łukasz Matuszczak CRL 

przyjmą święcenia kapłańskie. Kleryk Dawid Kower CRL otrzyma święcenia diakonatu. 



Nowo wyświęceni kapłani odprawią swoją Mszę św. Prymicyjną w naszej Bazylice w 

następną niedzielę o godz. 1215. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tych 

uroczystościach i prosimy o modlitwę w intencji naszych Współbraci.  

 

W sobotę o 1900 Msza św. błagalna o dar beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II i w int. 

Rodziny Radia Maryja.  

 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich organizuje w tym roku: od 16 do 28 lipca Kolonie 

Letnie dla dzieci naszej parafii. 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.  

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszła do wieczności + Anna Więcław z ul. Berka 

Joselewicza. Polećmy ją Miłosierdziu Bożemu … 

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, 

Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki 

Matki Zbawiciela. Niech Bóg wszystkim nam pobłogosławi. 

 

Wszystkim życzymy Szczęść Boże! Księża Kanonicy Regularni Laterańscy 

17.05.2009 r. – VI Niedziela Wielkanocna 

Ogłoszenia duszpasterskie. 

 

 

1. Dziś przeżywamy VI Niedzielę Wielkanocną.  
 

2. Nabożeństwo Majowe w niedzielę o godz. 18.00. Dzisiaj Nabożeństwo majowe jest 
połączone z procesją Eucharystyczną wokół Bazyliki. W ciągu tygodnia 
nabożeństwo majowe o godzinie 18.30. Serdecznie zapraszamy.  

 



3. Wczoraj w kościele Księży Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie święcenia 
kapłańskie przyjęli ks. Łukasz Matuszczak CRL i ks. Przemysław Soboń CRL. Diakon 
Dawid Kower przyjął święcenia Diakonatu. Dzisiaj nasi Neoprezbiterzy odprawią 
Mszę św. prymicyjną w naszej Bazylice Bożego Ciała o godz. 12.15. Wdzięczni za 
dar kapłaństwa naszych Neoprezbiterów i dar diakonatu diakona Dawida 
zapraszamy do wspólnej modlitwy.  

 

4. W piątek o godz. 18.00 w parafii św. Katarzyny odpust ku czci św. Rity. 
 

5. W następną niedzielę Uroczystość wniebowstąpienia Pańskiego.  
 

6. Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Dobrodziejom i Przyjaciołom Parafii Bożego 
Ciała składamy serdeczne „Bóg Zapłać”. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do naszej 
bazyliki. 

 

7. Przed kościołem młodzież z wolontariatu prowadzi kwestę na dofinansowanie 
kolonii letnich dla dzieci z naszej parafii. Bardzo prosimy o pomoc i serdecznie 
dziękujemy za każdy dar serca okazany dzieciom potrzebującym pomocy.  

 

8. Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli do wieczności: + Ryszard Grzyb z ul. 
Krakowskiej i Anna Czapran z ul. Starowiślnej. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu: 
Wieczny odpoczynek...  

 

9. Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom 
życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i nieustannej opieki Matki 
Zbawiciela. 

 

 

Wszystkim życzymy Szczęść Boże! Księża Kanonicy Regularni Laterańscy. 

 

24.05.2009 - VII Niedziela Wielkanocna – Wniebowstąpienie Pańskie 

Ogłoszenia duszpasterskie 

 

1. Dzisiejsza niedziela to Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.  



 

2. Zapraszamy na Nabożeństwo Majowe z procesją o godz. 18.00. W dni 
powszednie nabożeństwo majowe o godz. 18.30.  

 

3. W Liturgii Kościoła obchodzić będziemy:  
we wtorek – wspomnienie św. Filipa Nereusza, kapłana; 

w piątek– wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy; 

 

4. Za tydzień, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego o godzinie 10.30. 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.  

 

5. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Wyższe 
Seminarium Duchowne i na potrzeby parafii. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane 
do świątyni.  

 

6. Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli do wieczności: + Jacek Skowronek z ul. 
Mostowej, + Helena Pidanty z ul. Miodowej i + Maria Kubieniec z ul. Berka 
Joselewicza. Polecajmy ich Miłosierdziu bożemu. Wieczny odpoczynek … 

 

7. 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 

31. 05. 2009 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.  

 

Dziś w naszej Parafii Uroczystość Pierwszej Komunii św. dzieci ze Szkoły Podstawowej 

nr 11. O godzinie 10.30. 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.  

 

Zakończenie nabożeństwa majowego z procesją z Najświętszym Sakramentem dziś o 

godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy na to zakończenie. Dziękujemy wszystkim, którzy 

przez cały maj uczestniczyli w tym nabożeństwie: dziękujemy dzieciom z Asysty, 

Ministrantom, Arcybractwu V Ran Pana Jezusa i adoracji Najświętszego Sakramentu i 

wszystkim razem z Maryją trwającym na modlitwie. Od jutra Nabożeństwo czerwcowe z 

Litanią do Najśw. Serca Pana Jezusa. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.  

 

Dzisiaj, o godz. 11.30 główna uroczystość u Ojców Bonifratrów. Ojcowie Bonifratrzy 

dziękują Bogu za 400 lat posługi w Krakowie. Dzisiejszej uroczystości 0 11.30 

przewodniczy Ks. Kardynał Marian Jaworski.  

 

Jutro, w poniedziałek – Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Według 

tradycji ten dzień obchodzony był jako 2 dzień święta zesłania ducha Świętego, 2 dzień 

Zielonych Świąt.  

 

W tym tygodniu 1 czwartek, 1 piątek i 1 Sobota miesiąca. Odwiedziny chorych ze 

spowiedzią i Komunią św. w domach. Zachęcamy do korzystania ze spowiedzi świętej 

tym bardziej, że przygotowujemy się do Uroczystości Bożego Ciała 11 czerwca.  

 

• W środę – wspomnienie świętych męczenników Karola Liangi i Towarzyszy;  

• W piątek – św. Bonifacego, biskupa i męczennika; 



• W następną niedzielę - Uroczystość Najświętszej Trójcy. Uroczystość ta kończy okres spowiedzi i 
Komunii św. wielkanocnej.  

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Wyższe Seminarium 

Duchowne i na potrzeby Parafii.. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do kościoła.  

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszła do wieczności Dorota Samek z ul. Gazowej… 

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 przededniu Dnia      

Dziecka i Dzieci, które dzisiaj przyjęły  I Komunię  Świętą.  

 

Wszystkim życzymy Szczęść Boże! Księża Kanonicy Regularni Laterańscy 

 

07.06.2009 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 Czerwcowe w tym tygodniu w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 18.00. 
Przez całą Oktawę Bożego Ciała Nabożeństwo Czerwcowe połączone z procesją 
Eucharystyczną będzie o godzinie 18.15. Serdecznie zapraszamy w poniedziałek, wtorek i 

środę na Triduum przed Uroczystością Bożego Ciała. O 18.00. Nieszpory, kazanie i Litania do 

Najświętszego Serca Pana Jezusa. 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. Suma odpustową 
w Boże Ciało o godz. 12.15. Suma odpustowa to najważniejsze święto dla wszystkich 

Parafian. Zapraszamy serdecznie 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 Mogiły Ojciec dr Piotr Chojnacki O. Cist.  

 

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.  

 

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 odeszli do wieczności: + Leszek Komorek z ul. Rzeszowskiej, + 

Stanisława Piekarz z Placu Nowego, + Zofia Noworyta z ul. Starowiślnej i + Zofia Kowalska z 

ul. Starowiślnej. Polećmy ich 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. 

 

Boże Ciało 

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 

11.06.2009 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 Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. O godz. 15.00 Koronka i 

modlitwy do Miłosierdzia Bożego. 

 

Suma odpustową o godz. 12.15. 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 
Mogiły O. dr Piotr Chojnacki O. Cist.  

 

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 Laterańskich 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 Zbawiciela. 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. 

14. 06. 2009 r. – 11 Niedziela Zwykła  

Ogłoszenia duszpasterskie 

 
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 czerwcowe 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 ka żdy czwartek roku.  

Na zakończenie Oktawy, w czwartek 18 czerwca 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.  

W piątek 19 czerwca zakończenie roku szkolnego. Zapraszamy młodzież, dzieci 
wraz z nauczycielami na Mszę świętą dziękczynną za miniony rok szkolny na godzinę 
8.00. 
W liturgii Kościoła w nadchodzącym tygodniu obchodzić będziemy:  

W poniedziałek – wspomnienie bł. Jolanty, zakonnicy; 

W środę – wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika; 

W piątek – Uroczystość Najświętszego serca Pana Jezusa; 

W sobotę – wspomnienie Niepokalanego serca najświętszej Maryi Panny; 

 

Składamy Serdeczne Bóg Zapłać za ofiary na nasze Zakonne Wyższe Seminarium 
Duchowne i na potrzeby Parafii. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do kościoła.  

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 16 do 
28 lipca w Łebie. Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie tej szlachetnej inicjatywy 
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z naszej Parafii.  



 W naszej parafii organizowana jest pielgrzymka na 12 lipca, na spotkanie Rodziny Radia 
Maryja na Jasnej Górze. Informacje w przedsionku kościoła. 

 W dniach 11 i 12 września odbędzie się pielgrzymka do Gietrzwałdu. Zapisy u księdza 
Tomasza Szatanika CRL. Chętnych do wzięcia udziału w tych pielgrzymkach prosimy o 
zgłaszanie się do organizatorów.  

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. 

21.06.2009 – 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 środę będziemy przeżywać Uroczystość narodzenia św. Jana 
Chrzciciela. 

 

3. Przedwczoraj, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa Ojciec 
Święty Benedykt XVI ogłosił Rok Kapłana. Jest to dla wszystkich: dla 
kapłanów i wiernych czas dziękczynienia za kapłaństwo, czas modlitwy o 
nawrócenie i czas modlitwy o nowe, święte powołania kapłańskie.  

 

4. Rozpoczęły się wakacje dla dzieci i młodzieży. Gorąco zachęcamy do tego, 
aby ten czas wolny od zajęć w szkole uczynić czasem poświęconym na 
odpoczynek, na umocnienie kontaktów z rodziną. Niech w tym czasie nie 
zabraknie nikomu czasu na codzienną modlitwę i na niedzielną Mszę 
świętą. Jednocześnie wszystkich przebywających na wakacjach i urlopach 
prosimy o zachowanie przepisów bezpieczeństwa, aby te wakacje 
wszyscy mogli przeżyć w zdrowiu i prawdziwej radości.  



 

5. Są prowadzone zapisy na pielgrzymkę do Częstochowy na dzień 12 lipca i 
na pielgrzymkę do Gietrzwałdu na 12 i 13 września. Prosimy o zgłaszanie 
się do organizatorów tych pielgrzymek. 

 

6. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na nasze Zakonne 
Seminarium i na potrzeby Parafii. Dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłą 
niedzielę na kolonie letnie dla dzieci. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane 
do naszej bazyliki.  

 

7. Z naszej Rodziny Parafialnej odszedł do wieczności + Jerzy Kijowski z 
Placu Nowego. Polećmy go Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek 
racz... 

 

8. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej: naszym Drogim 
Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy: dobrej niedzieli, 
Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela na cały nowy tydzień. 
Radosnych i bezpiecznych wakacji życzymy dzieciom i młodzieży.  

Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!  

Kanonicy Regularni Laterańscy. 

28.06.2009 – XIII Niedziela Zwykła 

Ogłoszenia duszpasterskie 

 

Nabożeństwo czerwcowe ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa z procesją wokół kościoła 

dzisiaj o godz. 18.30. We wtorek zakończenie Nabożeństwa czerwcowego z procesją 

wokół kościoła i dziękczynnym „Te Deum” o godz. 18.30. 

 

Jutro Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Uroczyste zakończenie Roku 

Jubileuszowego 2000-lecia urodzin św. Pawła Apostoła w kościele świętych Piotra i 

Pawła o godzinie 18.00. Otoczmy w dniu jutrzejszym naszą modlitwą Ojca św. 

Benedykta XVI, który jest następcą św. Piotra Apostoła. 

 



Jutro o godzinie 12.00 Msza święta w intencji naszych Solenizantów: ks. Proboszcza i 

naszych kleryków: Piotra Szydełko i Pawła Jacko. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

W uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła można uzyskać odpust zupełny za 

używanie ze czcią przedmiotów religijnych poświęconych przez Ojca św. lub przez 

biskupa, przy zachowaniu warunków do uzyskania odpustu i wyznaniu wiary w 

dowolnej formie zatwierdzonej przez Kościół.  

 

We wtorek minie 30 lat od ustanowienia kardynałem abpa Franciszka Macharskiego. 

W piątek przypada 60 rocznica święceń kapłańskich Ks. Doktora Stefana Ryłko CRL. 

Naszych Dostojnych Jubilatów polecamy Bogu w modlitwie. 

 

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. 

  

W liturgii Kościoła obchodzić będziemy w tym tygodniu: 

- w poniedziałek uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła 

- w piątek – święto św. Tomasza Apostoła, 

- w sobotę – rocznica poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej w Krakowie 

 

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na nasze Zakonne Wyższe 

Seminarium Duchowne i na potrzeby Parafii. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do 

świątyni.  

 

Są prowadzone zapisy na pielgrzymkę do Częstochowy na dzień 12 lipca. 

Z naszej Rodziny Parafialnej Bóg odwołał do wieczności + Krystynę Kalita z ul. 

Krakowskiej. Polećmy ją Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz... 

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. 

. 

12.07.2009 – XV Niedziela Zwykła 

Ogłoszenia duszpasterskie 

 

W liturgii Kościoła obchodzić będziemy w tym tygodniu: 

- w poniedziałek świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta 

- w środę – Św. Bonawentury, Biskupa i Doktora Kościoła  

- w czwartek – wspomnienie Najśw. Maryi Panny Z Góry Karmel 

 

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na nasze Zakonne Wyższe 

Seminarium Duchowne i na potrzeby Parafii. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do 

świątyni.  

 

Zapraszamy do zapisywania się na pielgrzymkę do Sanktuarium Maryjnego w 

Gietrzwałdzie na 12 i 13 września. W roku kapłaństwa po drodze odwiedzimy grób Ks. 

Jerzego Popiełuszki. Głównym tematem Pielgrzymki będzie właśnie kapłaństwo. W 

tym roku będziemy mieli okazję wziąć udział we wszystkich nabożeństwach 

związanych z odpustem, takich jak Pasterka o północy i procesja nocna ze świecami 

do źródełka. 

  W najbliższy czwartek ponad czterdziesto osobowa grupa dzieci naszej parafii 

wyjedzie na kolonię letnią nad morze do przepięknego ośrodka o wysokim 

standardzie w Łebie. Kolonia organizowana jest przez Stowarzyszenie Rodzin 

katolickich naszej Parafii pod przewodnictwem Pani Krystyny Hołysz. Kierownikiem 

koloni będzie Pan mgr Henryk Hołysz a wychowawcami koloni są: Pani Danuta 



Woźniczka, Pani Natalia Woźniczka i Ks. Tomasz Szatanik. Prosimy o modlitwę by 

dopisała nam pogoda, choć plan koloni mamy tak precyzyjnie i bogato ułożony, że 

jesteśmy przygotowani na każdą okoliczność. Pragnę zapewnić wszystkich 

zainteresowanych, że kierownictwo koloni dołożyło wszelkich starań by nasze dzieci 

przeżyły wspaniałą wakacyjną przygodę. 

 

Przed Kościołem są dziś zbierane ofiary na poszkodowanych w tegorocznych 

powodziach. Za każdy wyraz ludzkiej solidarności składamy serdeczne Bóg zapłać. 

 

Z naszej Rodziny Parafialnej Bóg odwołał do wieczności: śp. Mieczysława Baran 

z ul. św. Sebastiana i śp. Urszulę Sawicką z ul. Meiselsa. Polećmy ich Miłosierdziu 

Bożemu: Wieczny odpoczynek racz... 

 

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 

XVI Niedziela Zwykła – 19 lipca 2009 rok 

 

1. Dzisiejsza niedziela jest 16 niedzielą zwykłą. 
 

2. W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy: 
- w poniedziałek – wspomnienie bł. Czesława  



- we wtorek – wspomnienie św. Marii Magdaleny; 

- w czwartek – święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy;  

- w piątek – wspomnienie św. Kingi, dziewicy; 

- w sobotę – święto św. Jakuba, Apostoła; 

- także w sobotę – wspomnienie św. Krzysztofa, patrona 

podróżujących i kierowców 

- w następną niedzielę – wspomnienie świętych Joachima i Anny, 

Rodziców Najświętszej Maryi Panny 

 

3. W sobotę, 25 lipca, przypada wspomnienie św. Krzysztofa – patrona 
kierowców i podróżujących. W tym dniu o godz. 1200 i 1900 modlić się 
będziemy w intencji kierowców. Po Mszach świętych o godz. 1200 i 1900 
będzie poświęcenie pojazdów. Prosimy, aby przed Mszami św. zająć 
miejsce samochodami na terenie wokół kościoła. 

 

4. Msza św. za nasze Babcie i za naszych Dziadków w następną niedzielę o 
godz. 930. 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 Wyższe Seminarium Duchowne i na potrzeby Parafii. 
Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do naszej bazyliki. 
 

7. Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli do wieczności: + Augustyn Sapek z ul 
Józefa, + Izabela Desoń z ul. Trynitarskiej i + Szymon Ogórek (dziecko) z 
ul. Józefa. Polećmy ich Bożemu Miłosierdziu: Wieczny... 

 



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 – 26 lipca 2009 rok 

 

1. Dzisiejsza niedziela jest 17 niedzielą zwykłą. 
 

2. W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy: 
- dzisiaj wspomnienie świętych Joachima i Anny – rodziców Najświętszej 

Maryi Panny  

- w środę wspomnienie św. Marty;  

- w piątek wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, kapłana; 

- w sobotę wspomnienie św. Alfonsa Marii Ligouriego; 

- w następną niedzielę we wszystkich kościołach parafialnych można 

zyskać odpust zupełny „Porcjunkuli” 

 

3. W sobotę 1 sierpnia przypada 65 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 Zbawiciela 

- w czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu 



- w piątek o godz. 1830 Droga Krzyżowa 

 

5. W tym tygodniu 1 sobota miesiąca. Zachęcamy do praktykowania 
comiesięcznej spowiedzi świętej i Komunii św.  

. 

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. 

 

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.  

Szczęść Boże 

Kanonicy Regularni Laterańscy 

Ogłoszenia duszpasterskie – 09. 08. 2009  

XIX Niedziela Zwykła  

Dzisiejsza niedziela to 19 niedziela w Kalendarzu Liturgicznym Kościoła.  

 

W nadchodzącym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy: 

- w poniedziałek – święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika; 

- we wtorek – wspomnienie św. Klary, dziewicy; 

- w czwartek – święto Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej; 

- w piątek – wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika; 

- w sobotę – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny; 

 



 W sobotę przypada 89 rocznica „Cudu nad Wisłą”. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Zbawiciela 

będziemy polecać Panu Bogu naszą Ojczyznę, a dla tych, którzy oddali życie w obronie Polski, 

będziemy upraszać wieczne zbawienie. Msza święta w intencji Ojczyzny i poległych w jej obronie w 

sobotę o godz. 11.00. 

 

W sobotę Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ta uroczystość jest najstarszym 

świętem Maryjnym w Polsce. W tym dniu, każdy wierzący jest zobowiązany do uczestniczenia we 

Mszy św. Porządek Mszy św. jak w niedzielę. Poświęcenie ziół, kwiatów i owoców po każdej Mszy 

świętej. 

 

W tym tygodniu w środę Msza św. dla chorych i w intencji chorych. Wyjątkowo ta Msza św. będzie 

odprawiona nie o godzinie 17.00, ale o 16.00. Zapraszamy serdecznie. 

 

W czwartek gościć będziemy w naszej Bazylice bardzo znany i ceniony chór z Londynu: Colla Voce 

Singers. Dlatego w czwartek wieczorem Msza św. na zakończenie całodziennej Adoracji będzie w 

Kaplicy Zwiastowania o godzinie 17.00, a o godzinie 19.00 Koncert polskiej i angielskiej muzyki 

sakralnej. (Wstęp wolny) 

 

W piątek i w sobotę zwiedzanie klasztorów: „Cracovia sacra”. W ramach tego wydarzenia 

kulturalnego naszego miasta pragniemy zaprosić na prawykonanie w naszym mieście opery 

Wolfganga Amadeusa Mozarta: „O powinności pierwszego przykazania”. Opera będzie wystawiona w 

naszej Bazylice przez Krakowską Operę Kameralną w piątek o godzinie 21.00. (Wstęp wolny). 

 

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 odeszli do wieczności + Eugeniusz Czekaj z ul. Mostowej, + Jerzy Zaród z 

ul. Starowiślnej i + Janina Lis z ul. Św. Sebastiana. Polecajmy ich Miłosierdziu Bożemu: Wieczny 

odpoczynek … 

 

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i 
opieki Matki Bożej Zbawiciela. 

 

Wszystkim: Szczęść Boże 



Kanonicy Regularni Laterańscy 

Ogłoszenia duszpasterskie – 15. 08. 2009  

Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  

 

 

Dziś przeżywamy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ta 

uroczystość jest najstarszym świętem Maryjnym w Polsce. W nasze Polskiej 
tradycji to święto nosiło tytuł Matki Boskiej zielnej. Dzisiaj każdy wierzący jest 

zobowiązany do uczestniczenia we Mszy św. Porządek Mszy św. w naszej 

Bazylice tak jak w każdą niedzielę. Poświęcenie ziół, kwiatów i owoców po 

każdej Mszy świętej. 

 

Dzisiaj przypada 89 rocznica „Cudu nad Wisłą”. Przez wstawiennictwo Matki 

Bożej Zbawiciela będziemy polecać Panu Bogu naszą Ojczyznę, a dla tych, 

którzy oddali życie w obronie Polski, będziemy upraszać wieczne zbawienie. 

Msza święta w intencji Ojczyzny i poległych w jej obronie dziś o godz. 11.00. W 

czasie tej Mszy św. w int. naszej Ojczyzny części stałe Mszy św. wykona Capella 

Cracoviensis. 

 

Jutro 20 Niedziela Zwykła i liturgiczne wspomnienie św. Stefana Węgierskiego, 

króla. 

 

Jutro 16 dzień miesiąca; nasz comiesięczny dzień modlitw w intencji uproszenia 

beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II. Msza św. w tej intencji jutro o godz.  

 

W Kalwarii Zebrzydowskiej trwają uroczystości diecezjalne ku czci Matki Bożej 

Kalwaryjskiej. Program uroczystości jest taki sam, jak w ubiegłych latach.  

 



Jutro o godzinie 20.00 w naszej Bazylice koncert Capella Cracoviensis.  

 

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. 

 

Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom dziękujemy za 
dar wspólnej Mszy św. i życzymy miłego dnia świątecznego, Bożego 
błogosławieństwa i stałej opieki Matki Bożej Wniebowziętej. 

 

Wszystkim: Szczęść Boże 

Kanonicy Regularni Laterańscy 

Ogłoszenia duszpasterskie – 16. 08. 2009  

XX Niedziela Zwykła 

 

1. Dzisiejsza Niedziela jest 20 Niedzielą Zwykłą.  
 

2. Dzisiaj przypada 16 dzień miesiąca. Jak co miesiąc 16 dnia modlimy się w 
intencji beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II. Msza św. w tej intencji o 
godzinie 930. 

 

3. Dzisiaj wieczorem o godzinie 2000 w naszej Bazylice wystąpi Capella 
Cracoviensis. 

 

4. W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy: 
- w poniedziałek – święto św. Jacka, kapłana 

- w czwartek – wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła,  

- w piątek – wspomnienie św. Piusa X, papieża, 



 

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 Zbawiciela 

- 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, i na potrzeby naszej 
parafii. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do świątyni. 

 

7. Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli do wieczności + Mieczysław 
Chochorowski z ul. Rzeszowskiej, + Maria Jachemska z ul. Przemyskiej i + 
Daniel Motylewicz z ul. Starowiślnej. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu: 
Wieczny odpoczynek... 

 

 

Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej 
niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela. 

 

Wszystkim: Szczęść Boże 

Kanonicy Regularni. 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 

30.08.2009 



 

 

1. W dniu jutrzejszym obchodzimy ustanowiony przez Sejm RP Dzień 

Solidarności i Wolności. 

 

2. We wtorek, 1 września, rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego i Katechetycznego. 

Serdecznie zapraszamy w tym dniu Dzieci, Młodzież, Rodziców, Nauczycieli i 

Wychowawców na Mszę św. o godzinie 800. Będziemy prosić Boga o 

błogosławieństwo w nowym roku nauki. Spowiedź święta dla dzieci i młodzieży 

przed nowym rokiem szkolnym we wtorek przed Mszą św. od godz. 730. 

Przypominamy, że w niedzielę Msza św. dla dzieci jest odprawiana o godzinie 1100. 

W dniu 1 września pamiętamy także o przypadającej w tym roku 70 rocznicy 

rozpoczęcia II wojny światowej. Zachęcamy do pamięci o tym wydarzeniu w 

modlitwach. 

 

3. Spotkanie organizacyjne w sprawie wyjazdu pielgrzymkowego na uroczystości 

odpustowe do Gietrzwałdu odbędzie się w środę, 2 września, o godz. 1730 w sali 

parafialnej.  

 

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca września. 

W czwartek, piątek i sobotę będą odwiedziny chorych w domach ze spowiedzią i 

Komunią św.  

 

5. W sobotę, 5 września, rozpoczynamy kolejny cykl nauk przedmałżeńskich. 

Spotkania będą miały miejsce w każdą sobotę o godzinie 1700 w Sali obok 

Kancelarii Parafialnej. Początek spotkań w sobotę o godz. 1700. 

 

6. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na 

nasze zakonne Seminarium Duchowne, na biednych i na potrzeby naszej parafii. 

Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do świątyni. 



 

7. 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 Laterańscy 

Ogłoszenia duszpasterskie – 06. 09. 2009  

XXIII Niedziela Zwykła 

 

1. Dzisiejsza Niedziela jest 23 Niedzielą Zwykłą. Pierwszą niedzielą września. 
Zapraszamy na Nieszpory Niedzielne o godzinie 1830.  
 

We wtorek święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny; 

W środę wspomnienie bł. Anieli Salawy, dziewicy; 

 

2. Od 1 września nastąpiła zmiana na stanowisku Wikariusza w naszej Parafii. Odszedł 
od nas Ks. Tomasz Szatanik CRL. Na jego miejsce przyszedł ks. Tomasz Tyszkiewicz 
CRL. Ks. Szatanikowi dziękujemy za jego pracę i posługę duszpasterską w naszej 
Parafii. Ks. Tomasza Tyszkiewicza witamy serdecznie i życzymy Mu Bożego 
błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela. Otoczmy Ks. Tomasza życzliwością i 
modlitwą.  
 

3. W następną Niedzielę odbywać się będą doroczne uroczystości w Gietrzwałdzie: 
132 rocznica zakończenia objawień Matki Bożej. Na te uroczystości udaje się z 
naszej Parafii pielgrzymka autokarowa. Pielgrzymka rozpoczyna się w sobotę o 
godzinie 6.00. Kto jeszcze nie załatwił formalności związanych z pielgrzymką jest 
proszony, aby to uczynić najpóźniej do środy. 

4. W środę o godz. 1600 Msza św. dla chorych i w int. chorych. Zapraszamy do 
wspólnej modlitwy. Na zakończenie Mszy św. błogosławieństwo relikwiami Bł. 
Stanisława Kazimierczyka. 
 



5. Rozpoczął się nowy rok szkolny. Zapraszamy wszystkie dzieci z naszej parafii, aby w 
niedziele uczestniczyły we Mszy św. niedzielnej, o godz. 1100. 

6. Za dwa tygodnie, 20 września o godz. 1900 zapraszamy młodzież gimnazjalną i 
rodziców na rozpoczęcie kolejnego roku przygotowania do Bierzmowania. 
Zapraszamy Uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich, którzy już w tym roku 
szkolnym przystąpią do bierzmowania.  
 

7. W 1, 2, 3 i 4 sobotę każdego miesiąca odbywa się Kurs przedmałżeński dla 
Narzeczonych w naszej Parafii w sali obok Kancelarii Parafialnej. Kurs rozpoczyna 
się o godz. 1700. Poradnia przedmałżeńska jest czynna w poniedziałki o 1930. 

8. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na nasze 
zakonne Wyższe Seminarium Duchowne, na potrzeby biednych i na potrzeby naszej 
parafii. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do świątyni. 

9. Z naszej rodziny parafialnej odeszły do wieczności + Jadwiga Janicka z ul. 
Starowiślnej i + Anna Sokół z ul. Bożego Ciała. Polecajmy je Miłosierdziu Bożemu: 
wieczny odpoczynek … 

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 – 13. 09. 2009  

XXIV Niedziela Zwykła 

 

1. Dzisiejsza Niedziela jest 24 Niedzielą Zwykłą. Dzisiejszej niedzieli towarzyszymy 
duchowo wszystkim pielgrzymującym do Gietrzwałdu i do Kalwarii Zebrzydowskiej.  

 

2. W Gietrzwałdzie odbywają się doroczne uroczystości Maryjne w 132 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. Rozpoczęcie uroczystości jutro, zakończenie w następną niedzielę. 

 

4. Zapraszamy serdecznie dzisiaj na Nieszpory Niedzielne o godzinie 1830. 
 



5. W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy: 
- w poniedziałek – Święto podwyższenia Krzyża Świętego; 

- we wtorek – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej;  

- w środę – wspomnienie świętych męczenników Korneliusza i Cypriana; 

- w piątek – 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 1900. Za tydzień zapraszamy młodzież gimnazjalną klas trzecich, 
drugich i pierwszych razem z rodzicami na Mszę św. o godzinie 1900. 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 odeszły + Helena Węgrzyn z ul. Św. 
Sebastiana i + Grażyna Hołda z ul. Berka Joselewicza. Módlmy się za nie 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 – 20. 09. 2009 

XXV Niedziela Zwykła 

 



1. Dzisiejsza Niedziela jest 25 Niedzielą Zwykłą. Jest to trzecia niedziela września. 
O 1830 zapraszamy na Nabożeństwo Adoracji Najśw. Sakramentu.  

 

2. Serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy w minioną niedzielę 
pielgrzymowali do Gietrzwałdu i do Kalwarii Zebrzydowskiej. Dziękujemy za 
pielgrzymi trud i za modlitwy w intencji naszej Parafii. Serdeczne 
podziękowania kierujemy pod adresem wszystkich, którzy wzięli udział w 
piątek w pogrzebie Matki ks. Józefa Szramka CRL: + Bronisławy.  

 

3. W dniu dzisiejszym obchodzony jest w Polsce Dzień Środków Społecznego 
Przekazu. Modlimy się o to, aby treści przekazywane przez te środki służyły 
prawdzie i człowiekowi. Dla nas samych prosimy Boga o mądre korzystanie z 
radia, telewizji, internetu i prasy.  

 

4. W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzić będziemy: 
w poniedziałek – święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty 

we wtorek – wspomnienie bł. Bernardyny Jabłońskiej 

w środę – wspomnienie św. Ojca Pio, zakonnika 

w piątek – wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, patrona Warszawy,  

w następną niedzielę– wspomnienie św. Wincentego a Paulo, kapłana, 

 

5. W każdą niedzielę zapraszamy młodzież gimnazjalną klas trzecich, drugich i 
pierwszych na Mszę św. o godzinie 1900. Dzieci zapraszamy na ich Mszę o 1100. 
Dzisiaj na Mszy św. o godz. 1900 rozpoczęcie rocznej formacji dla 
gimnazjalistów przed przyjęciem sakramentu bierzmowania. 

 

6. 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 Zbawiciela 

- w czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu 

- w piątek o godz. 1830 Droga Krzyżowa 

 



7. 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. 

 

8. Z naszej Parafii Bóg odwołał do wieczności + Zygmunta Bujaka z ul. 
Starowiślnej. Polecajmy go Miłosierdziu Bożemu: 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. 

Wszystkim: Szczęść Boże Kanonicy Regularni. 

Ogłoszenia duszpasterskie – 27.09. 2009 

XXVI Niedziela Zwykła 

 

  . Dzisiejsza niedziela to 26 niedziela Zwykła w ciągu roku liturgicznego kościoła. 

Zapraszamy na nieszpory niedzielne, na godz. 1830. 

 

W następną niedzielę rozpocznie się Kościele 65 tydzień miłosierdzia. Dlatego 

w przyszłą niedzielę zgodnie z rozporządzeniem naszych biskupów taca będzie 

przeznaczona na cele charytatywne. Prosimy o pomoc dla potrzebujących pomocy. 

Pomagając innym okazujemy nasze miłosierdzie i solidarność z tymi, którzy oczekują 

od nas, wyobraźni miłosierdzia. 

 

W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzić będziemy 

w poniedziałek  - w Katedrze Wawelskiej, Uroczystość św. Wacława, męczennika 

we wtorek  - święto, świętych Archaniołów, Michała, Gabriela i Rafała 

w środę  - wspomnienie św. Hieronima,  

w czwartek - wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus 

w piątek  - wspomnienie św. Aniołów Stróżów 

 



W czwartek rozpoczyna się miesiąc październik a wraz z nim, Nabożeństwo 

Różańcowe. Rozpoczęcie Nabożeństw Różańcowych w czwartek o godz. 1830. Procesja 

różańcowa do pięciu ołtarzy w kościele w następną niedzielę 4 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, i na potrzeby naszej parafii. 

Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do świątyni.  

 

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 – 04.10. 2009 

XXVII Niedziela Zwykła 

 



1. Dzisiejsza 27 Niedziela Zwykła rozpoczęła w kościele kolejny Tydzień 
Miłosierdzia pod hasłem: „Otoczmy troską życie”. Dlatego dzisiejsza taca w 
całości jest przeznaczona na pomoc ubogim. Chcemy w ten sposób okazać 
nasze miłosierdzie i solidarność z tymi, którzy oczekują od nas pomocy, do 
niesienia której zachęcał nas dzisiaj również w swojej odezwie ksiądz 
Metropolita Krakowski Kardynał Dziwisz. 

 

2. 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. 

 

3. W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzić będziemy: 
w poniedziałek - wspomnienie św. Siostry Faustyny Kowalskiej 

w środę  - wspomnienie Najśw. Maryi Panny Różańcowej 

w piątek  - Święto Bł. Wincentego Kadłubka 

 

4. Za tydzień w niedzielę 11 października, w naszej ojczyźnie obchodzić będziemy 
IX 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. Za tydzień także będą zbierane ofiary 
na Dzieło III Tysiąclecia.  

 

5. W Kancelarii Parafialnej przyjmujemy na wypominki miesięczne i roczne za 
zmarłych. Otoczmy pamięcią i modlitwą wszystkich drogich naszych zmarłych.  

 

6. 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.  

 

7. Z naszej Rodziny parafialnej odszedł do wieczności: + Krzysztof Sulik z ul. 
Starowiślnej. Polećmy go 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 – 11.10. 2009 

XXVIII Niedziela Zwykła 

  

1. W naszej ojczyźnie obchodzimy dzisiaj IX dzień Papieski. Uroczysta Msza święta o beatyfikację 
i kanonizację Sługi Bożego Jana Pawła II w naszej Bazylice odprawiona zostanie o godzinie 930. 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy i prosimy o modlitwę w intencji beatyfikacji Sługi Bożego 
Jana Pawła II. 

 

2. W tym tygodniu również, w piątek 16 października przeżywać będziemy w Krakowie 31 
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. 

 

3. Dzisiaj 11.10.2009 w Rzymie odbyła się kanonizacja, św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. 
Dziękujemy Bogu wraz z całą naszą Ojczyzną za ten wielki dar kolejnego świętego Polaka. 

 

4. W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzić będziemy: 
dzisiaj – wspomnienie bł. Jana XXIII, papieża, 

we wtorek – wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, 

w czwartek – wspomnienie, św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła, 

w piątek – wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej 

w sobotę – wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego 

w następna niedzielę – święto św. Łukasza , Ewangelisty. 

 

5. W środę 14 października o godzinie 1015 zostanie odprawiona Msza św. dla Gimnazjum nr 3. 
Na Mszy św. modlić się będziemy w intencji Gimnazjum jak i w intencji wszystkich nauczycieli 
i pracowników oświaty w dniu ich święta, Święta Edukacji Narodowej. 

 



6. W środę o godzinie 1600 Msza św. dla chorych i w intencji chorych. Tych, którym stan zdrowia 
pozwala na przybycie do kościoła na tę Mszę św. serdecznie zapraszamy.  
 

7. Nabożeństwo Różańcowe w naszej Bazylice codziennie o godzinie 1830. Zapraszamy do 
modlitwy na różańcu wszystkich; a zwłaszcza dzieci i młodzież przygotowująca się do 
bierzmowania 
 

8. Z wielką radością pragniemy poinformować, że w dniu 26 października o godz. 900, zostaną 
otwarte relikwie Błogosławionego Stanisława Kazimierczyka. Uroczyste, liturgiczne otwarcie 
relikwii odbędzie się w poniedziałek, 26 października 2009. Zgoda Ojca św. Benedykta XVI jest 
już w Krakowie. Jest też powołana specjalna komisja przez naszego Metropolitę Ks. 
Kardynała. Ostatnie otwarcie relikwii Bł. Stanisława miało miejsce 96 lat temu: w 1913 roku.  

 

9. W Kancelarii Parafialnej i w zakrystii przyjmujemy na wypominki miesięczne i roczne za 
zmarłych. Otoczmy pamięcią i modlitwą wszystkich drogich naszych zmarłych.  

 

10. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na nasze zakonne 
Wyższe Seminarium Duchowne, na biednych i na potrzeby naszej parafii. Dziękujemy za 
kwiaty ofiarowane do świątyni.  

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 – 18. 10. 2009  

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. 

 



3. W Liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:  
- dzisiaj – św. Łukasza, Ewangelisty, 

- we wtorek – św. Jana Kantego, kapłana, głównego patrona Krakowa, 

- w środę – 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. Na wypominki roczne i miesięczne przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej i 
Zakrystii. Na ołtarzach wyłożone są kartki na wypominki. Otoczmy naszych 
drogich zmarłych serdeczną modlitwą. 

 

6. 26.10.2009 – otwarcie relikwii Bł. Stanisława Kazimierczyka . Godzina 900. 
 

7. Składamy serdeczne podziękowanie za prace przy czyszczeniu naszego kościoła 
paniom, które wspomagają Siostrę Paulę w tych ciężkich pracach. 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 odeszli + Janina Łanowska z ul. Św. 
Wawrzyńca, + Władysław Jarzyna z ul. Miodowej i + Tadeusz Matecki z ul. 
Starowiślnej. Polecajmy ich 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 – 25.10. 2009  

XXX Niedziela Zwykła – Rocznica poświęcenia Kościoła Własnego 



 

Nabożeństwo Różańcowe dzisiaj o godz. 1830. Zakończenie nabożeństw różańcowych w 

sobotę 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 

 

Jutro o godzinie 900 otwarcie relikwii Błogosławionego Stanisława Kazimierczyka.  

 

W środę dzień imienin ks. Tadeusza Masłowskiego i kl. Szymona Szajko. Msza św. w int. 

Solenizantów o godz. 1200. 

 

W następną niedzielę – 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 następny poniedziałek – 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 przyjmują w przedsionkach kościoła. 

Na wypominki roczne i miesięczne przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej i Zakrystii. 



 

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 odszedł + Stanisław Basarabowicz z ul. 

Miodowej. Polećmy go 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 – 08. 11. 2009 – XXXII Niedziela Zwykła 

 – Uroczystość Wszystkich Świętych Zakonu Kanoniczego 

 

Dzisiejsza niedziela jest 32 Niedzielą zwykłą. W Zakonach Kanoników Regularnych 

dzisiejszy dzień przeżywamy jako święto Wszystkich Świętych Zakonu Kanoników 

Regularnych. Dziękujemy Bogu za wielki dar świętych, a dla współcześnie żyjących w 

zakonach kanoniczych prosimy Boga o łaskę takiego życia, aby i oni mogli zdobyć stan 

świętości.  

Jutro przeżywać będziemy Rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, z którą nasz 

Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich jest związany historycznie i od której 

czerpie swoją nazwę.  

 

W środę 11 listopada przypada Święto Niepodległości. Mija 90 lat od dnia, kiedy 

Polska po latach rozbiorów odzyskała niepodległość. Msza św. w intencji Ojczyzny w 

środę o godz. 1200.  

 



W tym tygodniu w Liturgii Kościoła obchodzić będziemy: 

w poniedziałek – rocznica Poświęcenia Bazyliki na Lateranie 

we wtorek – wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła 

w środę– wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa 

w czwartek – wspomnienie Jozafata, biskupa i męczennika; 

w piątek – wspomnienie św. Benedykta, Jana , Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych 

męczenników Polski; 

 

W środę o godzinie 1600 Msza św. dla ludzi chorych i cierpiących. Jak w każdą drugą 

środę miesiąca na tę Mszę św. zaprasza Duszpasterz Chorych. 

 

Wypominki za zmarłych przez cały listopad w poniedziałki, wtorki, środy i soboty o 

godz. 1815 połączone z modlitwą różańcową. Można zgłaszać swoich zmarłych. 

 

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. 

 

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.  

 

Z naszej Rodziny Parafialnej odszedł do wieczności + Jacek Popowicz z ul. Starowiślnej. 

Polecajmy go 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 – 15. 11. 2009  

XXXIII Niedziela Zwykła 

 

Dzisiejsza niedziela jest 33 Niedzielą zwykłą. Dzisiejsza Niedziela jest trzecia 

niedzielą w tym miesiącu, 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: 

we wtorek  - wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy; 

w środę  - wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy; 

w czwartek - wspomnienie błogosławionej Salomei, zakonnicy 

w piątek  - wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, kapłana; 

w sobotę  - wspomnienie ofiarowania Najświętszej Maryi Panny; 

 

Jutro 16 dzień miesiąca. Jak co miesiąc 16-go dnia miesiąca modlimy się o 

beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II. Msza św. w tej intencji beatyfikacji Sługi 

Bożego Jana Pawła II jutro o godzinie 1900. Po Mszy spotkanie Rodziny Radia Maryja 

w sali katechetycznej. 

 

Jutro w naszych klasztorach i naszych kościołach zakonnych Dzień wszystkich 

zmarłych w zakonie Kanoników Regularnych Laterańskich 

 



W piątek imieniny obchodzi nasz Współbrat ks. Feliks Mleczko CRL. Msza św. w 

intencji solenizanta w piątek 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, środy 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.  

 

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. 

22. 11. 2009 – 34 Niedziela Zwykła – Ogłoszenia Duszpasterskie 

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. 

 

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. Zapraszamy dzisiaj do wspólnego śpiewania Nieszporów o godz. 
1830.  



2. W dzisiejszą Uroczystość za publiczne odmówienie Aktu poświęcenia Rodzaju 
Ludzkiego Najświętszemu Sercu Pana Jezusa można zyskać odpust zupełny pod 
zwykłymi warunkami.  

3. W środę 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. Msza św. w intencji Sióstr w środę o godzinie 800. 

4. Za tydzień 29 października, pierwsza Niedziela Adwentu. Rozpoczniemy Nowy Rok 
liturgiczny Kościoła, obchodzony pod hasłem – „Bądźmy świadkami miłości”. 

5. 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. 

6. Wypominki za zmarłych w poniedziałek, wtorek, środę i w sobotę o godz. 1815. 
7. 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. 

8. 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. 

9. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na potrzeby naszej parafii, na 
nasze zakonne Seminarium Duchowne i na biednych. 

10. Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli do wieczności: + Helena Kozera z ul. Meiselsa i 
+ Kazimierz Setkowicz ul. Starowiślnej. 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. 

22.02.2009 – VII Niedziela Zwykła 

Ogłoszenia Duszpasterskie  

 



1. Zapraszamy do udziału w nieszporach niedzielnych razem z naszą wspólnotą 
zakonną na godzinę 18.30. 

 

2. Dzisiaj przypada święto Katedry św. Piotra, apostoła – rozpoczyna się Tydzień 
Modlitw o trze źwość Narodu i wyzwolenie z innych nałogów.  Prośmy Boga o 
uwolnienie z nałogów dla wszystkich uzależnionych i o łaski potrzebne dla ich rodzin, 
szczególnie o ratunek dla ich dzieci. Msza święta w intencji uzależnionych w przyszłą 
niedzielę 1 marca o godzinie 16.00. Modlić się będziemy zwłaszcza za obie grupy 
działające przy naszej parafii „AA” i „AH”. 

 

3. W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy: 
a. w poniedziałek – św. Polikarpa, biskupa i męczennika 

4. W środę – 25 lutego – Popielec – pocz ątek Wielkiego Postu. Obrzęd pokutny 
posypania głów popiołem w środę na wszystkich Mszach św. o godz. 630, 800, 1200, 
1600 i o 1900 - dla młodzieży zwłaszcza przygotowującej się do sakramentu 
bierzmowania. 

5. W Środę Popielcow ą wszystkich wierz ących obowi ązuje post ścisły i nie mo żna 
w tym dniu korzysta ć z żadnej dyspensy. Informujemy tak że ze w Środę 
Popielcow ą kancelaria parafialna b ędzie nieczynna.  

 

6. Nabożeństwa Wielkopostne w naszym ko ściele: 
Droga Krzyżowa – w niedzielę po zakończeniu Mszy św. ok. godziny 1300; w piątki dla 

dzieci – o godz. 1730, dla wszystkich o godz. 1830 i dla młodzieży (szczególnie dla 
przygotowujących się do bierzmowania) 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. 

 

7. Kwartalne dni modlitw o ducha Pokuty, dobrą spowiedź i poprawę życia obchodzić 
będziemy od Środy Popielcowej do niedzieli włącznie. 

 

8. W naszej archidiecezji rozpoczyna się dzisiaj okres spowiedzi i Komunii św. 
wielkanocnej i potrwa on do 7 czerwca. 

 

9. Nasza parafia w tym roku będzie przeżywać misje. Z tej racji w ramach oczekiwania i 
przygotowywania się do tego wydarzenia w naszej parafii w tym roku nie będzie 
rekolekcji wielkopostnych. Natomiast termin misji zostanie podany zaraz po jego 
ostatecznym uzgodnieniu. 

 

10. Podajemy do wiadomości, że od momentu otwarcia odrestaurowanej kaplicy 
Zwiastowania NMP, msza święta poranna czwartkowa o godzinie 6.30, jest 
odprawiana przed wizerunkiem Matki Zbawiciela w kaplica Zwiastowania. 

 



11. Kandydaci przygotowujący się do sakramentu bierzmowania z klasy trzeciej 
spotkanie mają 3 marca o godzinie 17.00 grupa pierwsza o godzinie 18.00 grupa 
druga. Natomiast chłopcy z klasy pierwszej i drugiej gimnazjum swoje marcowe 
spotkanie mają 10 marca o godzinie 17.00 klasa pierwsza o 18.00 klasa druga.  

 

12. Na wyraźną prośbę Metropolity krakowskiego naszego księdza kardynała Stanisława 
Dziwisza, który widzi wielki pożytek…kartka  w przyszła niedzielę będziemy w 
przedsionkach kościoła zbierać podpisy udzielając w ten sposób naszego wsparcia 
pod ustawą. Przypominamy wszystkim, którzy zechcą w duchu sprawiedliwości i 
chrześcijańskiej odpowiedzialności wesprzeć te inicjatywę by zabrali ze sobą dowód 
osobisty. My jako chrześcijanie, jeśli nadal świętujemy dzień pierwszego maja to tym 
bardziej powinniśmy świętować dzień trzech króli, który zresztą jest dniem wolnym w 
większości krajów Europy. 

 

13. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na potrzeby Parafii, na prowadzone 
remonty, na potrzeby biednych i na nasze Zakonne Seminarium Duchowne. 

 

14. Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszła: śp. Zofia Czepiec z ulicy 
Starowiślnej. Polećmy ją Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek…  
 

15. Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Miłym Gościom i Dobrodziejom naszej 
Parafii życzymy dobrej niedzieli, prawdziwej radości na ostatnie dni karnawału i 
ducha pokuty, który prowadzi do nawrócenia. Niech ten duch pokuty towarzyszy nam 
przez cały Wielki Post. 

 

Wszystkim życzymy: Szczęść Boże 

Kanonicy Regularni Laterańscy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabożeństwa Wielkopostne  

w naszym ko ściele:  

 

 

Droga Krzy żowa  

– w niedziele po zakończeniu Mszy św. ok. 
godziny 1300,  

– w piątki dla dzieci – o godz. 1730  

– dla wszystkich o godz. 1830  

– dla młodzieży o godz. 1930. 

 

 



Gorzkie Żale  

– w niedzielę o godz. 1645 z kazaniem 
pasyjnym, błogosławieństwem 
Eucharystycznym i całowaniem Relikwii Krzyża 
św. 

 

 

Godzinki o M ęce 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 mo żna zyska ć także za pobo żne 
odprawienie Drogi Krzy żowej.  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. 12. 2009 – 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 od17 do 20 grudnia. W tym roku będzie to związane ze czcią, jaką chcemy oddać 
relikwiom Bł. Stanisława Kazimierzczyka. Chorych w domach odwiedzimy 21 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 we wtorek obchodzić będziemy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia N. Maryi 
Panny. Zapraszamy w tym dniu szczególnie do modlitwy razem z Niepokalaną Matką Jezusa 
Chrystusa: Maryją. 

  

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. Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli do wieczności + Marianna Kruczek z ul. Bożego Ciała, + Józefa 
Pachel z ul. Berka Joselewicza i + Joanna Sowa z ul. Starowiślnej. Polećmy je 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. 



13.12.2009 – 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 rekolekcje, które 

rozpoczniemy w czwartek 17 grudnia 2009. Rekolekcje będą trwały od czwartku do 

niedzieli. Program rekolekcji wywieszony jest w przedsionkach kościoła i rozłożony jest na 

ławkach. Zachęcamy, aby każdy zabrał ze sobą program rekolekcji do domu. W czasie 

rekolekcji zadbajmy o to, żeby się wyspowiadać, aby nikt z nas i nikt z naszych bliskich nie 

pozostał bez spowiedzi i Komunii św. na nadchodzące święta.  

W zakrystii i Kancelarii Parafialnej zapisujemy chorych na odwiedziny kapłana przed 

świętami. Te odwiedziny będą miały miejsce w poniedziałek 21 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. 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 następną niedzielę o godzinie 930. 

Serdecznie zapraszamy w niedzielę na wspólną modlitwę z naszymi Solenizantami. 

 



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. Klerycy naszego Zakonu rozprowadzają nowy nr „Cor unum”.  

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na potrzeby naszej parafii, na 

nasze Zakonne Wyższe Seminarium Duchowne i na potrzeby biednych.  

 

Naszym drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy zdrowego i miłego 
wypoczynku niedzielnego, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Zbawiciela. Niech 
Błogosławiony Kazimierczyk wyprosi nam na czas Adwentu i rekolekcji wiele łaski od 
Boga, szczególnie łaskę zjednoczenia się z Bogiem i pojednania się z ludźmi. Wszystkim 
na cały tydzień: Szczęść Boże.  

Kanonicy Regularni Laterańscy. 

Program Rekolekcji „z Błogosławionym Stanisławem Kazimierczykiem” 

w Bazylice Bożego Ciała w Krakowie 

od 17 do 20 grudnia 2009 roku 

 

 

czwartek – 17 grudnia – dzień powszedni – rozpoczęcie rekolekcji  

godz.  1900 – Msza św. i nauka ogólna 

 

piątek – 18 grudnia – dzień powszedni  

godz.     800  – Msza św. i nauka ogólna 

godz.  1200  – Msza św. i nauka dla dzieci 

godz.  1900 – Msza św. i nauka ogólna 

 godz.  2000  – Nabożeństwo z nauką dla młodzieży  

 



sobota – 19 grudnia – dzień powszedni  

godz.    800  – Msza św. i nauka ogólna 

godz.  1200  – Msza św. i nauka dla chorych 

godz.  1900 – Msza św. i nauka ogólna na zakończenie rekolekcji. 

 

niedziela – 20 grudnia – czwarta Niedziela Adwentu 

Nauki rekolekcyjne na wszystkich Mszach św.: 

630, 800, 930, 1100 (dla dzieci i rodziców), 

 1215, 1600 i 1900
(dla młodzieży i rodziców) 

 

 

Spowiedź św. 

15 minut przed każdą Mszą św. 

w czasie Mszy św., 

jeśli będzie taka potrzeba to także po Mszy św. 

Serdecznie zapraszamy! 

Ks. Jarosław Klimczyk CRL, Ks. Wojciech Ćwiękała CRL 

 Księża Kanonicy Regularni Laterańscy, duszpasterze Parafii  

 

 

20. 12. 200 – IV Niedziela Adwentu  

Ogłoszenia duszpasterskie 

 

1. Dzisiaj przeżywam 

y czwartą Niedzielę Adwentu.  



2. W środę i w czwartek do południa spowiedź przed Bożym Narodzeniem. Spowiedź 

święta w środę będzie od porannej do wieczornej Mszy świętej a w wigilię od porannej 

Mszy świętej do godziny 1200. 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 czwartek 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 czwartek 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. W piątek: Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Ta uroczystość rozpoczyna Oktawę 

Narodzenia Pańskiego. W sobotę, 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 opłatki. Klerycy naszego Zakonu rozprowadzają „Cor 
unum”. A w nim bardzo ciekawe artykuły o błogosławionym Stanisławie Kazimierczyku.  

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 + Tadeusz Słowik z ul. 

Halickiej. Polećmy go 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. 

 

Benedykt XVI podpisał dekrety Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych w sprawie 
heroiczności cnót Sługi Bożego Jana Pawła II, Piusa XII oraz męczeństwa ks. Jerzego 
Popiełuszki a także cudu dokonanego za wstawiennictwem bł. Stanisława 
Kazimierczyka. 

Od tej chwili Janowi Pawłowi II będzie przysługiwał tytuł „Czcigodnego Sługi 
Bożego”. Kolejnym etapem koniecznym do beatyfikacji będzie kwestia cudu, 
jakiego za wstawiennictwem Karola Wojtyły doznała francuska zakonnica, 
siostra Marie Simon-Pierre. Sprawę tą zbada komisja lekarska, komisja 
teologów oraz komisja kardynałów i biskupów – członków Kongregacji Spraw 
Kanonizacyjnych. Ostateczną decyzję w tej kwestii podejmie Benedykt XVI. 

Beatyfikacja Jana Pawła II będzie miała miejsce najprawdopodobniej 16 
października 2010 r., w 32. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę 
Piotrową. Oczekuje się, że w uroczystościach beatyfikacyjnych weźmie udział 
około miliona osób. 

Podobnie wygląda sytuacja procesu beatyfikacyjnego Piusa XII, zmarłego 9 
października 1958 r. Także do tej beatyfikacji konieczny będzie dekret w 
sprawie cudu za jego przyczyną. 
 
Dekret w sprawie cudu za sprawą bł. Stanisława Kazimierczyka otwiera drogę 
do jego kanonizacji, której dokona osobiście papież. Błogosławiony urodził się 
27 września 1433 r. w Kazimierzu, wówczas osobnym mieście pod Krakowem. 
Jego ojciec był tkaczem, a zarazem rajcą miejskim. Stanisław ukończył teologię 
na Akademii Krakowskiej. W 1456 r. wstąpił do klasztoru Kanoników 
Regularnych Laterańskich przy kościele Bożego Ciała w Krakowie. Klasztor ów 
został założony na specjalne życzenie błogosławionej królowej Jadwigi. Po 
przyjęciu święceń kapłańskich (1462/1463?), przełożeni zlecili mu pełnienie 
urzędu oficjalnego kaznodziei i spowiednika, a w klasztorze funkcji mistrza 
nowicjatu, lektora i zastępcy przełożonego. Powierzonym obowiązkom 
poświęcił się bez reszty. Był przy tym wierny regule i przepisom zakonnym. 



„Dla wielu był przewodnikiem na drogach życia duchowego” - powiedział o 
nim Jan Paweł II. Prowadził intensywne życie kontemplacyjne, a zarazem jako 
znakomity kaznodzieja skutecznie oddziaływał na swoich słuchaczy. Zbliżał ich 
do Pana Boga nie tylko słowami prawdy, ale również przykładem życia i 
miłosierdziem wobec bliźnich. Bardzo troszczył się o chorych i biednych, 
usługiwał im z miłością. Często oddawał część własnego pożywienia 
potrzebującym. Wiele czasu spędzał na modlitwie, żywił gorące nabożeństwo 
do Męki Pana Jezusa, czcił Matkę Najświętszą i uważał się za Jej "wybranego" 
syna. Szczególną pobożnością otaczał swojego patrona, pielgrzymował na jego 
grób raz w tygodniu. 
 
W klasztorze przeżył 33 lata. Zmarł 3 maja 1489 r. w opinii świętości. 
Pochowano go pod posadzką kościoła Bożego Ciała, zgodnie z jego pokorną 
prośbą, aby wszyscy go deptali. Już w rok po śmierci księdza Stanisława 
sporządzono spis 176 nadzwyczajnych łask uzyskanych dzięki jego 
orędownictwu. Elewacja relikwii odbyła się w 1632 r. 18 kwietnia 1993 roku 
podczas uroczystej Mszy świętej beatyfikacyjnej Jan Paweł II dokonał 
potwierdzenia kultu księdza Stanisława Kazimierczyka i zaliczył go do grona 
błogosławionych. 
 
Dekret w sprawie męczeństwa ks. Jerzego Popiełuszki oznacza, że możliwa 
będzie beatyfikacja Sługi Bożego.  
 
Benedykt XVI podpisał także 4 inne dekrety w sprawie cudów dokonanych za 
wstawiennictwem błogosławionych, w tym australijskiej zakonnicy Mary 
MacKillop, 5 dekretów odnośnie do cudów za wstawiennictwem Sług Bożych 
oraz 8 innych dekretów o heroiczności cnót. 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


