1 stycznia 2010 – Nowy Rok
Oktawa Narodzenia Pańskiego - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

Na progu Nowego roku Pańskiego 2010 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 2009. 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 4 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. Dzisiaj 1 sobota miesiąca. Jutro pierwsza w nowym 2010 roku niedziela.
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

03.01.2010 – 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.
W środę 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. w środę będą odprawiane o 630, 800, 1200,
1600 i 1900. Trzech króli jest to święto obowiązkowe – dlatego tego dnia nie
będzie kolędy. Taca z trzech Króli przeznaczona jest na Misje.
3.
We wtorek minie 31 lat od dnia święceń biskupich Ks. Kardynała
Franciszka Macharskiego, 14 lat od święceń Biskupich kardynała Stanisława
Ryłko i 10 lat od święceń Biskupich Arcybiskupa Józefa Wesołowskiego.
4. 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. 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.
5.
W następną niedzielę święto Chrztu Pana Jezusa. W następną niedzielę
opłatek dla Żywego Różańca w Sali obok Kancelarii Parafialnej o godzinie 1400.
6.
Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Wyższe
Seminarium Duchowne i na potrzeby naszej Parafii.

Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom – uczestnikom Ofiary
Eucharystycznej życzymy: miłego i zdrowego wypoczynku niedzielnego,
Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Zbawiciela. 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

W środę 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.
K + M + B + 2010

Msze święte w środę będą odprawiane
o 630, 800, 1200, 1600 i 1900.
Trzech króli jest to święto obowiązkowe – dlatego tego
dnia nie będzie kolędy.
Taca z trzech Króli przeznaczona jest na Misje.

10.01.2010 – 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. 14.00 spotkanie opłatkowe dla Żywego Różańca. Serdecznie
zapraszamy.

Zapraszamy do wspólnego śpiewania Nieszporów niedzielnych z naszą Wspólnotą
Zakonną dzisiaj o godz. 1830.
W środę 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. 1600 Msza św. dla chorych i za ludzi chorych. Serdecznie zapraszamy
do wspólnej modlitwy.
W tym tygodniu: w środę św. Hilarego, biskupa i doktora Kościoła.
Kolęda w tym tygodniu przy ulicach: Starowiślnej, Św. Sebastiana, Brzozowej,
Miodowej, Przemyskiej, Halickiej i Berka Joselewicza. Nowej, przy Placu Nowym
i ul. Bocheńskiej. 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.

W tym tygodniu z racji kolędy nie będzie spotkań kandydatów do bierzmowania z
ks. Tomaszem Tyszkiewiczem.

Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszli: + Adolf Cora z ul. Starowiślnej.
Polecajmy go 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

17 stycznia 2010 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 czwartek dzień imienin naszego Pana Organisty Jarosława. Msza św. w
int. Pana Organisty w czwartek o godzinie 1200. Już dzisiaj składamy Panu
Jarkowi najserdeczniejsze życzenia.

3. W liturgii w tym tygodniu obchodzić będziemy:
- we wtorek
– św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa
- w czwartek – św. Agnieszki, Dziewicy i męczennicy

4. Kolęda w tym tygodniu: przy ul. Bożego Ciała, Bartosza, Plac Bawół,
Bonifraterskiej, Dajwór, Estery, gazowej, Izaaka, Józefa, Krakowskiej,
Meiselsa,
Podgórskiej,
Podbrzezie,
Mostowej,
Warszauera,
Trynitarskiej, Św. Wawrzyńca, Wąskiej i Placu Wolnica. Za
przyjmujących kolędę modlimy się codziennie w czasie Mszy świętej o
godzinie 1200.
5. W dniach od 18 do 25 stycznia 2010 roku w naszej archidiecezji Tydzień
Modlitw o Jedność Chrześcijan.
6. Dzisiaj po Nabożeństwie Adoracyjnym spotkanie Arcybractwa V Ran pana
Jezusa i Adoracji Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy serdecznie.
7. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu
na potrzeby naszej Parafii, na nasze Zakonne Seminarium Duchowne.
8. Z naszej Rodziny parafialnej Bóg odwołał do wieczności + Krystynę
Czerwińską z ulicy Dietla i + Piotra Solarza z ulicy Szerokiej. Polećmy ich
miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek …
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

Caritas
Pomoc dla Haiti

Caritas
Pomoc dla Haiti
24.01.2010 r. – III Niedziela Zwykła
Ogłoszenia Duszpasterskie

1. Zapraszamy do wspólnego śpiewania Nieszporów Niedzielnych i Komplety
razem z naszą Wspólnotą Zakonną o godz. 1830.
2. W dniu jutrzejszym przeżywać będziemy Święto Nawrócenia św. Pawła
Apostoła.
3. Jutro także dzień imienin Siostry Pauli, naszej Siostry Zakrystianki. Siostrze
Pauli bardzo serdecznie dziękujemy za pełną poświęcenia posługę w kościele i
w zakrystii. Życzymy Siostrze Solenizantce dobrego zdrowia i wszelkich łask
potrzebnych w jej życiu zakonnym. Msza św. w intencji Siostry Pauli jutro o
godz. 1200.
4. W najbliższy czwartek dzień imienin naszego Współbrata ks. Tomasza
Tyszkiewicza CRL. Msza św. w intencji Ks. Tomasza w czwartek o godzinie 1200.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
5. W Liturgii w tym tygodniu, obchodzić będziemy:
w poniedziałek – Święto nawrócenia św. Pawła Apostoła

we wtorek – wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa
w środę – wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskupa
w czwartek – wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora
Kościoła.

6. Kolęda w tym tygodniu: dokończenie kolędy przy ul. Józefa. Przez cały czas
trwania kolędy codziennie jest odprawiana Msza św. w intencji tych parafian,
którzy w tym dniu mają kolędę. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
7. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary na nasze Zakonne Wyższe
Seminarium Duchowne i na potrzeby naszej Parafii. Dziękujemy za ofiary dla
poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Haiti.
8. Z naszej Rodziny parafialnej odeszła do wieczności: + Maria Bogucka z ul.
Starowiślnej. Polećmy ją Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek…
Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym drogim Parafianom,
Gościom i Dobrodziejom życzymy zdrowego wypoczynku niedzielnego,
Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela.

Wszystkim: Szczęść Boże!
Księża Kanonicy Regularni Laterańscy
31.01.2010 r. – IV Niedziela Zwykła
Ogłoszenia Duszpasterskie

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

We wtorek, 2 lutego, Święto Ofiarowania Pańskiego, czyli Matki Bożej
Gromnicznej. Poświecenie świec, zwanych gromnicami odbędzie się na każdej Mszy
św. Msze św. o godz. 630, 800, 1200, 1600 i 1900. Uroczyste poświęcenie i procesja ze
świecami w kościele przed Mszą św. o godz. 1900. Prosimy, aby ze świecami zabrać
zabezpieczenia, aby nie zalać woskiem ławek i posadzki.
Także 2 lutego obchodzimy XIV Dzień Życia Konsekrowanego, w kościołach
zakonnych odnawia się w tym dniu śluby zakonne. We wtorek śluby zakonne odnowią
Księża, Bracia i Siostry Zakonne. We wtorek mija pierwsza rocznica od poświęcenia
odrestaurowanej kaplicy Zwiastowania. Także obraz Matki Zbawiciela po koronacji
Koronami Papieskimi wrócił na swoje miejsce do kaplicy Zwiastowania. Tego
poświęcenia dokonał rok temu 2 lutego 2009 kardynał Metropolita Krakowski Ks.
Stanisław Kardynał Dziwisz.
W Liturgii w tym tygodniu, obchodzić będziemy;
we wtorek – Matki Bożej Gromnicznej;
w środę – wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika;
w piątek – wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy;
w sobotę – 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.

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.

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

Z naszej Rodziny parafialnej Pan Bóg odwołał do wieczności + Józefę Wadowską z
ul. Św. Sebastiana i + Władysława Sawickiego z ul. Meiselsa. 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

2 lutego 2010 roku
Święto Ofiarowania Pańskiego,
(Matki Bożej Gromnicznej).

Poświecenie świec, zwanych gromnicami odbędzie się na
każdej Mszy św.
Msze św. o godz. 630, 800, 1200 i 1900.
Uroczyste poświęcenie i procesja ze świecami w
kościele przed Mszą św. o godz. 1900.

2 lutego obchodzimy

XIV Dzień Życia Konsekrowanego.
W kościołach zakonnych odnawia się w tym dniu śluby
zakonne. Prosimy o modlitwę w intencji Kapłanów
Zakonnych, Braci Zakonnych i Sióstr Zakonnych – módlmy się
za nich i o nowe powołania do życia konsekrowanego

07.02.2010 r. – V Niedziela Zwykła
Ogłoszenia Duszpasterskie
1. Zapraszamy do wspólnego śpiewania Nieszporów Niedzielnych i
Komplety razem z naszą Wspólnotą Zakonną o godz. 1830.
2. W Liturgii Kościoła w tym tygodniu, obchodzić będziemy:
w środę – wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy;
w czwartek – wspomnienie Najśw. Maryi Panny z Lourdes;
w sobotę – święto Świętych Cyryla i Metodego, patronów Europy

W czwartek już po raz 17 obchodzić będziemy Światowy Dzień Chorego.
W tym dniu naszymi modlitwami otaczać będziemy wszystkich chorych. Na
Mszy świętej o godzinie 1200 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.

3. W środę jak w każdą II środę miesiąca o godzinie 1600 Msza św. dla
chorych i w intencji chorych.(Jeżeli ktoś nie będzie mógł być na Mszy św.
w czwartek, to sakrament chorych będzie mógł przyjąć w środę.)
4. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Wyższe
Seminarium Duchowne i na potrzeby Parafii.
5. Z naszej Rodziny parafialnej Pan Bóg odwołał do wieczności: + Czesława
Sztykiel z Placu Nowego, + Jadwigę Grzesiak z ul. Św. Wawrzyńca i +
Bronisławę Hobot z ul. Brzozowej. 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 czwartek już po raz 17 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 Mszy świętej o godzinie 1200 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.
14.02.2010 r. – VI Niedziela Zwykła
Ogłoszenia Duszpasterskie

1. Dzisiaj szósta Niedziela, ostatnia przed Wielkim Postem. Nieszpory Niedzielne i
Kompleta na zakończenie dnia o godzinie 1830. Zapraszamy do wspólnej
modlitwy.
2. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w miniony czwartek wzięli
udział w Światowym Dniu Chorego. Dziękujemy tym, którzy uczestniczyli w tej
uroczystości, a zwłaszcza tym, którzy chorym pomogli dotrzeć do kościoła na to
święto.
3. We wtorek 16 dzień miesiąca. Msza św. o beatyfikację Jana Pawła II o godz.
1900.
4. W środę – 17 lutego – Popielec – początek Wielkiego Postu. Obrzęd pokutny
posypania głów popiołem w środę na wszystkich Mszach św. o godz. 630, 800,
1200, 1600 i o 1900. Zapraszamy także dzieci i młodzież do tej prastarej praktyki
pokutnej.
5. W Środę Popielcową wszystkich wierzących obowiązuje post ścisły i nie
można w tym dniu korzystać z żadnej dyspensy. Informujemy także ze w
Środę Popielcową kancelaria parafialna będzie nieczynna.
6. Nabożeństwa Wielkopostne w naszym kościele:
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. Od jutra
rozpoczyna się Tydzień Modlitw o trzeźwość narodu i wyzwolenie z innych
nałogów.

8. W naszej archidiecezji rozpoczyna się dzisiaj 14 lutego okres spowiedzi i
Komunii św. wielkanocnej i potrwa on do 30 maja.
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 kościele:

Droga Krzyżowa
– 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 Męce Pańskiej
– w niedziele o godz. 740.

W piątki Wielkiego Postu za pobożne odmówienie
po Komunii św. modlitwy: „Oto ja, o dobry i najsłodszy
Jezu”
przed
wizerunkiem
Jezusa
Chrystusa
Ukrzyżowanego można uzyskać odpust zupełny.

Odpust zupełny można zyskać także za
pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej. W
indywidualnym odprawianiu trzeba przechodzić od
stacji do stacji. Odpust taki można zyskiwać
codziennie, nie tylko w Wielkim Poście, lecz w ciągu
całego roku.
21.02.2009 r. – I Niedziela Wielkiego Postu
Ogłoszenia Duszpasterskie
W miniony piątek Stolica Apostolska ogłosiła, że w dniu 17 października 2010 roku
odbędzie się w Rzymie Kanonizacja Błogosławionego Stanisława Kazimierczyka.
Wyrażamy naszą ogromną radość z tego Powodu. Przeżywając nasze szczęście z tej

Kanonizacji dziękujemy Bogu za dar świętości naszego Błogosławionego Stanisława
Kazimierczyka. Dziękujemy Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI za ten wielki dar jaki
daje Kościołowi, naszej Ojczyźnie, naszej Parafii i naszemu Zakonowi Kanoników
Regularnych Laterańskich. Dziękujemy naszemu Księdzu Kardynałowi Metropolicie
Krakowskiemu za jego wielkie zaangażowanie w sprawę Kanonizacji naszego
Błogosławionego Współbrata. Na ręce Księdza Kardynała składamy podziękowanie
wszystkim którzy podjęli trud ogromnej pracy w sprawie przygotowania tej kanonizacji.
Teraz czeka nas gorliwa praca duchowa, żebyśmy owocnie przeżyli tę kanonizację,
żebyśmy przyjęli ten wielki dar, jaki daje nam Bóg.
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. 1645. 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 obfitych
owoców duchowych kanonizacji Błogosławionego Stanisława Kazimierczyka.

Przypominamy, że w Wielkim Poście w naszym kościele w piątki Droga Krzyżowa:
godz. 17.30 – dla dzieci
godz. 18.30 – dla ogółu parafian
godz. 19.30 – dla młodzieży ( dla kandydatów do bierzmowania)

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 + Eleonorę Gędłek z ul.
Starowiślnej i + Jana Grzyb z ul. Św. Sebastiana. 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: Szczęść Boże! Kanonicy Regularni Laterańscy

28.02.2010 r. – Ogłoszenia Duszpasterskie
na II Niedzielę Wielkiego Postu

Przeżywamy 2 Niedzielę Wielkiego Postu.
Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym, i ucałowaniem Relikwii Krzyża o
godz. 1645. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału.
Nabożeństwa stałe w ciągu tygodnia:
– w poniedziałki – Msza św. o Bł. Stanisławie Kazimierczyku o godz. 800
– w środy – Nabożeństwo do Matki Zbawiciela o godz. 1830
– w czwartki – całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu

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.

W tym tygodniu nasza Parafia Bożego Ciała będzie przeżywała Wizytację Kanoniczną.
Wizytacja rozpocznie się w piątek o godzinie 1845. Wizytację będzie przeprowadzał
jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Szkodoń. Prosimy serdecznie o modlitwę w intencji
Księdza Biskupa i wizytacji Kanonicznej. Jednocześnie bardzo serdecznie zapraszamy
do licznego udziału w tej wizytacji.

W następną niedzielę w ramach Wizytacji Kanonicznej Młodzież naszej Parafii
otrzyma Sakrament Bierzmowania, Sakrament umocnienia Darami Ducha Świętego.

Przy ołtarzu M. B. Łaskawej wystawiona jest skarbonka, 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.

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszła do wieczności + Maria Tatara z ul. Gazowej.
Polećmy ją i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące Bożemu Miłosierdziu. Wieczny
odpoczynek …

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 mocy na czas Wizytacji Kanonicznej dla całej naszej Parafii, szczególnie
dla Młodych, którzy za tydzień przyjmą Bierzmowanie.
Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

Program wizytacji Kanonicznej
Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Jana Szkodonia
w Parafii Bożego Ciała w Krakowie
w dniach od 05 do 11 marca 2010

5 marca 2010 (piątek)

Godz. 18.45 – powitanie Ks. Biskupa w głównych drzwiach kościoła (ks.
proboszcz, kościelny z kluczami kościoła). Wprowadzenie księdza Biskupa do
ołtarza głównego. Powitanie kanoniczne zgodnie z rytuałem rozpoczęcia
Wizytacji Kanonicznej
Godz. 19.00 – Msza św. z Kazaniem dla wszystkich parafian (po rozpoczęciu:
powitanie Księdza Biskupa przez przedstawicieli parafii i księdza Proboszcza).
Po Mszy św. procesja za zmarłych w kościele do trzech stacji modlitewnych: za
++ Fundatorów, Biskupów, proboszczów i wikariuszy tej parafii; za ++ parafian
od ostatniej wizytacji kanonicznej i za wszystkich wiernych zmarłych;

6 marca 2010 (sobota)

Godz. 11.00 – spotkanie dla scholi dziecięcej i dla ministrantów, lektorów i ich
rodziców.
Godz. 12.00 – Msza św. dla osób samotnych i starszych z indywidualnym
błogosławieństwem
Godz. 13.00 – obiad ze wspólnotą zakonną
– po obiedzie spotkanie z całą wspólnotą Zakonną
Godz. 15.00 – odwiedziny chorych w ich domach
Godz. 16.00 – spotkanie ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich
Godz. 17.00 – Kurs przedmałżeński
Godz. 18.30 – Msza św. dla Neokatechumenatu

7 marca 2010 (niedziela)

Godz. 9.00 – Msza św. dla małżeństw starszych z błogosławieństwem
indywidualnym

Godz. 11.00 – Msza św. dla dzieci i ich rodziców, dla rodzin które oczekują na
narodzenie dziecka z błogosławieństwem indywidualnym
Godz. 13.15 – Msza św. dla obrządku wiernych modlących się w języku
łacińskim (kościół OO Bonifratrów)
Godz. 15.00 – spotkanie z Kręgami Kościoła Domowego
Godz. 16.00 – Msza św. dla AA i AH. Po Mszy św. spotkanie w Sali
katechetycznej
Godz. 19.00 – Msza św. W czasie Mszy św. Sakrament bierzmowania dla
młodzieży

10 marca 2010 (środa)

Godz. 11.00 – wizyta w Zespole Szkół Polskiego Górnictwa Naftowego i
Gazownictwa, ul. Brzozowa 5
Godz. 14.00 – Msza św. dla chorych w Szpitalu Bonifratrów
– po Mszy św. modlitwy za chorych
– spotkanie Księdza Biskupa z Dyrekcją Szpitala
– wizyta Księdza Biskupa na jednym z oddziałów szpitala
– spotkanie Księdza Biskupa z konwentem Bonifratrów
mieszkającym w klasztorze i pracującym w szpitalu
Godz. 16.00 – Msza św. dla chorych i w int. chorych w kościele Bożego Ciała.
Msza św. przy ołtarzu Bł. Stanisława Kazimierczyka. Po Mszy św. indywidualne
błogosławieństwo.
Godz. 17.00 – spotkanie z Siostrami Katarzynkami pracującymi przy Parafii
Bożego Ciała

11 marca 2010 – Czwartek

Godz. 9.40 – Wizyta Ks. Biskupa w Szkole Podstawowej nr11, ulica Miodowa
Godz. 10.45 – Wizyta Księdza Biskupa w Gimnazjum nr 3 ul. Wąska
Godz. 13.25 – wizyta Księdza Biskupa w Liceum nr VI, ul. Wąska
Godz. 16.00 – Wizyta Księdza Biskupa w siedzibie Stowarzyszenia Św. Brata
Alberta, ul. Bożego Ciała
Godz. 17.00 – wizyta Księdza Biskupa w Środowiskowym Domu Samopomocy,
ul. Józefa 1.
Godz. 18.30 – Nieszpory Eucharystyczne
Godz. 19.00 – Msza św. na zakończenie Wizytacji Kanonicznej

Czas Wizytacji Kanonicznej, to czas łaski Bożej, czas modlitwy i
błogosławieństwa. Prosimy o modlitwę, w intencji tej wizytacji, w intencji Ks.
Biskupa Jana Szkodonia który tę Wizytację przeprowadzi, prosimy o modlitwę w
intencji całej Parafii Bożego Ciała w Krakowie. Niech w czasie tej wizytacji
szczególnie gorąco zostaną otoczeni modlitwą i młodzi; Młodzi, którzy w
przyszłości będą stanowić Kościół w tej Parafii i w tym Mieście.

07.03.2010 r. – III Niedziela W. Postu
Ogłoszenia Duszpasterskie

1.

W naszej Parafii trwa Wizytacja Kanoniczna, którą przeprowadza Jego
Ekscelencja ks. Biskup Jan Szkodoń. Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali z
kazaniem pasyjnym i błogosławieństwem Eucharystycznym o godz. 1645. Po
nabożeństwie ucałowanie Relikwii Krzyża św.

2.

Dzisiaj o godzinie 1900 Bierzmowanie młodzieży naszej Parafii. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy.

3.

W ramach naszej Wizytacji Kanonicznej pragniemy zaprosić szczególnie na Mszę
św. dla Chorych w środę o godzinie 1600 (z błogosławieństwem relikwiami
Błogosławionego Stanisława Kazimierczyka). Zapraszamy także bardzo gorąco na
Mszę św. na zakończenie Wizytacji w czwartek na godzinę 1900. Na tę Mszę św.
przybędą ks. Dziekan i Księża Proboszczowie naszego Dekanatu. Zapraszamy na
tę Mszę Ministrantów, Arcybractwo, Żywy Różaniec, grupy modlitewne.
Zapraszamy dzieci i młodzież.

4.

Jutro 8 marca, Dzień Kobiet. W tym dniu w sposób szczególny chcemy naszym
Paniom wyrazić serdeczne podziękowanie za wszelkie dobro, jakie czynią w
rodzinie, w pracy i w naszej Parafii. Wszystkim naszym Paniom życzymy zdrowia i
wszelkich potrzebnych łask: od Boga i od ludzi. Maryja, Matka Zbawiciela otoczy
Każdą z Was swoją Matczyną modlitwą. Msze św. Jutro o godzinie 1200 i 1900
będą ofiarowane w intencji Kobiet

5.

Droga Krzyżowa dziś po zakończeniu Mszy św. południowej około godz. 1300.
Droga Krzyżowa w piątek:
godz. 1730 dla dzieci,
godz. 1830 dla ogółu parafian.
godz.1930 dla młodzieży i dla tych, którzy wcześniej nie mogą.

6.

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

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, Naszym Drogim Parafianom,
Gościom i Dobrodziejom życzymy zdrowia, miłej niedzieli oraz Bożego
błogosławieństwa na nowy tydzień Wielkiego Postu. Księdzu Biskupowi Janowi,
wizytującemu naszą Parafię życzymy zdrowia, Bożego Błogosławieństwa i opieki Matki
Zbawiciela.
Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

14.03.2010 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. We wtorek 16 dzień miesiąca marca. Msza św. wieczorna o godzinie 1900
odprawiana będzie w intencji beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
4. W piątek Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny,
Patrona Miasta Krakowa. W tym dniu wypada także 12 rocznica święceń
biskupich naszego Metropolity Stanisława kardynała Dziwisza, którego
posługę w Kościele Krakowskim polecać będziemy Bogu w naszych
modlitwach.
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. Droga Krzyżowa w piątek:
godz. 1730 dla dzieci,
godz. 1830 dla ogółu parafian.
godz.1930 dla młodzieży i dla tych, którzy wcześniej nie mogą.

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

8. Z naszej rodziny Parafialnej odeszli do wieczności + Władysława
Masiewicz z ul. Miodowej i + Romualda Ilnicka z ul. Estery. Polećmy je
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
21.03.2010 r. – V Niedziela Wielkiego Postu
Ogłoszenia Duszpasterskie

Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym i błogosławieństwem
Eucharystycznym o godz. 1645. Po nabożeństwie ucałowanie Relikwii Krzyża św.
Droga Krzyżowa dziś po zakończeniu Mszy św. południowej około godz. 1300. Droga
Krzyżowa w piątek:
godz. 1730 dla dzieci,
godz. 1830 dla ogółu parafian.
godz.1930 dla młodzieży i dla tych którzy wcześniej nie mogą.

Caritas proponuje nam pomoc w wypełnianiu druków PIT. Rozliczenia tego można będzie
dokonać w kancelarii naszej Parafii we wszystkie poniedziałki marca i kwietnia w godz. Od
1830 do 2000.

W czwartek Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień ten przeżywany jest w Kościele
jako Dzień Świętości Życia. W czwartek 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. W czwartek
wieczorem przynieśmy ze sobą świece.

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.

W niedzielę Palmową rozpoczynają się nasze Rekolekcje Wielkopostne. Program w
przedsionkach Kościoła i na ławkach. Przyjdźmy na rekolekcje sami i zaprośmy innych.
Prosimy o modlitwę w int. Rekolekcji i w intencji Księdza Krzysztofa, który będzie te
rekolekcje prowadził.

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

Z naszej rodziny Parafialnej odeszli do wieczności + Maria Kolat z ul. Starowiślnej, +
Jadwiga Gacek z ul. Gazowej, + Wiesław Miś z ul. Berka Joselewicza i + Julian Kumor z
ul. Św. Sebastiana. Polećmy ich miłosierdziu Bożemu. Wieczny …

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.
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Ogłoszenia Duszpasterskie – Niedziela Palmowa – 28 marca 2009
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.
Dziś, jutro i we wtorek Rekolekcje Parafialne. Program jest wydrukowany.

Droga Krzyżowa dziś po Mszy św. południowej. Gorzkie Żale o godz. 1645.
We wtorek od godz. 800 odwiedzimy chorych zgłoszonych do spowiedzi świątecznej.
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.
19 . 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.
00

Po zakończeniu Liturgii wielkopiątkowej rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia Bożego.
W Wielki Piątek Droga Krzyżowa ulicami Kazimierza, rozpoczęcie o godz. 1500 przy
Bazylice Bożego Ciała, zakończenie na Skałce.
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i nie można korzystać z dyspensy, a używanie w
tym dniu alkoholu byłoby znakiem braku szacunku dla Męki Pańskiej.
W WIELKĄ SOBOTĘ - Liturgia Wigilii Wielkanocnej i uroczysta Msza św. o godz. 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 Komunię świętą udziela się tylko w czasie wieczornych nabożeństw.
Dyżur księży w konfesjonale i możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty w Wielki
Piątek i Sobotę od godz. 700 – 1900. 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. 1100.

Zachęcamy wszystkich naszych Parafian i Gości do licznego udziału w Świętym Triduum
Paschalnym i do przyjmowania Komunii świętej.
Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszły + Helena Dudzik z ul. Św. Sebastiana i +
Aniela Michałowska z ul. Starowiślnej. 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. 1900. 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
Miłosierdzia Bożego.

wielkopiątkowej

rozpoczęcie

Nowenny

do

W Wielki Piątek Droga Krzyżowa ulicami Kazimierza, rozpoczęcie o godz. 1500
przy Bazylice Bożego Ciała, zakończenie na Skałce.
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i nie można korzystać z dyspensy.

W WIELKĄ SOBOTĘ - Liturgia Wigilii Wielkanocnej i uroczysta Msza św. o godz.
1900. W tym dniu przynosimy ze sobą do kościoła świece z zabezpieczeniem
przed polaniem woskiem posadzki i ławek kościelnych.
Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę od godz. 1000 do godz. 1730.
W Wielką Sobotę 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 Komunię świętą udziela się tylko w czasie
wieczornych nabożeństw.
Dyżur księży w konfesjonale i możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty
w Wielki Piątek i Sobotę od godz. 700 – 1900. Spowiedź św. w konfesjonale
przy kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Prosimy, aby ze spowiedzi
skorzystać w czasie rekolekcji.
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.
01.04.2010 – 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. 1900. 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 przy
naszej Bazylice Bożego Ciała. Zakończenie na Skałce.
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i nie można korzystać z dyspensy.

W WIELKĄ SOBOTĘ - Liturgia Wigilii Wielkanocnej i uroczysta Msza św. o godz. 1900. W
tym dniu przynosimy ze sobą do kościoła świece z zabezpieczeniem przed
polaniem woskiem posadzki i ławek kościelnych.
Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę od godz. 1000 do godz. 1730.
W Wielką Sobotę 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. 700 – 1900. 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

02.04.2010 – 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. 700 – 1900.
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

05.04.2010 r. – Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy
Ogłoszenia Duszpasterskie

1. Przeżywamy drugi dzień świąt Wielkanocnych. Msze św. dzisiaj są
odprawiane jak w każdą niedzielę.
2. Taca dzisiejsza jest Przeznaczona na Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w
Krakowie.
3. W niedzielę przeżywać będziemy Święto Miłosierdzia Bożego. Odpust
główny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach, i
w parafii Miłosierdzia Bożego 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. 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.

04. 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 obdarzy nasze serca 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 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II 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 Wyższe
Seminarium Duchowne, na potrzeby parafii, i na prace prowadzone w
naszym kościele.
6. Z naszej Rodziny Parafialnej Bóg odwołał do wieczności + Bronisławę Noga z
ul. Św. Sebastiana i + Witolda Zielińskiego z Placu Bawół. Polećmy ich
Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek...
7. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.
Kanonicy Regularni Laterańscy.
11. 04. 2010 – II Niedziela Wielkanocna
Święto Miłosierdzia Bożego
Ogłoszenia duszpasterskie

1.

Dziś odpust główny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. „Nie
znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, dopóki się nie zwróci z ufnością do
Bożego Miłosierdzia”. „Kto w tym dniu przystąpi do źródeł życia (Spowiedź i
Komunia Święta), ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar” – słowa te,

wypowiedział Pan Jezus do św. Siostry Faustyny. Warunkami koniecznymi do
uzyskania łaski odpustu są: Spowiedź św., czyli stan łaski uświęcającej, wola nie
przywiązywania się do grzechów, pełne uczestnictwo we Mszy św. z Komunią św.
i spełnienie przynajmniej jednego uczynku miłosierdzia wobec drugiego
człowieka.
2.

Zapraszamy dzisiaj do wspólnego śpiewania Nieszporów niedzielnych godz.1830.

3.

Jutro o godzinie 1900 Msza św. w intencji ofiar wczorajszej katastrofy pod
Smoleńskiem. Modlić się będziemy za zmarłego Prezydenta Rzeczpospolitej, za
wszystkich którzy razem z nim zginęli, za ich rodziny i za naszą Ojczyznę.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

4.

W następną niedzielę o godzinie 1215 w ramach naszego przygotowania do
Kanonizacji Bł. Stanisława Kazimierczyka Mszę św. w naszym kościele odprawi
Rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Jan Maciej Dyduch. Na tę Mszę św.
zaprosiliśmy Kleryków naszego miasta. Serdecznie zapraszamy do wspólnej
modlitwy.

5.

Składamy Bóg zapłać za ofiary na nasze zakonne Wyższe Seminarium Duchowne i
na potrzeby Parafii. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do naszej bazyliki.

6.

Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszli: + Krystyna Lipowska z ul.
Józefa, + Olga Marcinek z ul. Św. Wawrzyńca i + Czesław Klamka z ul. Meiselsa.
Módlmy się za nich. Polecajmy także Miłosierdziu Bożemu: tragicznie zmarłego
Prezydenta Rzeczpospolitej Lecha Kaczyńskiego, jego żonę Marię i wszystkie ofiary
wczorajszej katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem: Wieczny odpoczynek racz im
dać Panie...

7.

Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom,
Gościom i Dobrodziejom życzymy: miłego i zdrowego wypoczynku niedzielnego,
Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Zbawiciela wszelkich potrzebnych łask
Bożego Miłosierdzia na nowy tydzień.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!
Kanonicy Regularni Laterańscy

18. 04. 2010 – III Niedziela Wielkanocna
Ogłoszenia duszpasterskie

Trwamy w żałobie narodowej. Dzisiaj w naszym mieście w Katedrze Wawelskiej
pogrzeb tragicznie zmarłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polski + Pana profesora
Lecha Kaczyńskiego i jego żony Marii. Trwamy w modlitwie za wszystkie ofiary
katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem. Modlimy się za rodziny tych którzy odeszli i
gorącą modlitwą otaczamy naszą Ojczyznę.
Dziś trzecia Niedziela Wielkanocna. O godzinie 1830 Nabożeństwo Eucharystyczne.
Zapraszamy do wspólnego adorowania Najświętszego Sakramentu.
Za tydzień z naszej parafii uda się do Częstochowy Pielgrzymka Parafialna. Są jeszcze
miejsca w drugim autokarze. Chętnych prosimy o zapisywanie się u organizatorów
pielgrzymki.
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.
W piątek 23 kwietnia Uroczystość Świętego Wojciecha, Bpa i M., głównego Patrona
Polski. Jest to dzień imienin ks. Wojciecha Ćwiękały. Msza św. w int. Ks. Solenizanta w
piątek o godzinie 1200. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji Ks.
Rektora naszego Zakonnego Wyższego Seminarium Duchownego. Z racji uroczystości
w piątek nie ma postu.

W następną niedzielę o godzinie 1215 w ramach naszego przygotowania do
Kanonizacji Bł. Stanisława Kazimierczyka Mszę św. w naszym kościele odprawi Rektor
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II Jan Maciej Dyduch. Na tę Mszę św.
zaprosiliśmy Kleryków naszego miasta. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Składamy Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Wyższe Seminarium Duchowne i na
potrzeby naszej Parafii. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do naszej Bazyliki.

Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszli: + Aleksandra Gumuła z ul.
Miodowej i + Zbigniew Łopatkiewicz z ul. Podbrzezie. Módlmy się za nich. Módlmy się
za tragicznie zmarłego Prezydenta Rzeczpospolitej + Lecha Kaczyńskiego, jego żonę
Marię i wszystkie ofiary katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem: Wieczny odpoczynek
racz im dać Panie...

Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, Gościom
i Dobrodziejom życzymy dobrego przeżycia niedzieli, Bożego błogosławieństwa,
zdrowia i opieki Matki Zbawiciela na cały nowy tydzień.
Kanonicy Regularni Laterańscy

25. 04. 2010 – IV Niedziela Wielkanocna
Ogłoszenia duszpasterskie
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 nowych powołań, szczególnie do naszego Zakonu Kanoników
Regularnych i do Zgromadzenia Sióstr Katarzynek. Zapraszamy do wspólnego
śpiewania Nieszporów dzisiaj o godzinie 1830.

Dziś z naszej parafii udała się do Częstochowy Pielgrzymka Parafialna pod
przewodnictwem ks. Ryszarda Siuty. Nasi pielgrzymi na Jasnej Górze modlą się także
w naszych intencjach. Łączmy się duchowo z pielgrzymami i przez Jasnogórską
Królową naszego Narodu Maryję wypraszajmy dla siebie i naszych bliskich potrzebne
łaski.
W tym tygodniu w sobotę 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. W sposób
szczególny prosić będziemy o obfite łaski kanonizacji Bł. Stanisława Kazimierczyka.
Zapraszamy serdecznie 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.

W Liturgii Kościoła obchodzić będziemy:

W czwartek – Święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy doktora Kościoła, patronki
Europy;
W sobotę – wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika;
W sobotę – pierwsza sobota miesiąca;

W piątek mija 700 lat od urodzin Króla Kazimierza Wielkiego. Msza święta za + Króla
Kazimierza Wielkiego w piątek o godzinie 1200.

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium Duchowne i
na potrzeby Parafii. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do naszego kościoła.

Z naszej Rodziny Parafialnej pan Bóg odwołał do wieczności + Władysławę Bartosz z
ul. Józefa. Polecajmy ją 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

02.05.2010 – Ogłoszenia duszpasterskie na V Niedzielę Wielkanocną

Dzisiejsza niedziela to V Niedziela Wielkanocna. Zapraszamy na Nabożeństwo
Majowe z procesją o godz. 1815. W dni powszednie nabożeństwo majowe o godz.
1830.
Jutro Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, głównej patronki
Polski. Msze święte jutro będą odprawiane tak jak w każdą niedzielę. Nabożeństwo
Majowe z procesją o godz. 1815.
W Liturgii Kościoła obchodzić będziemy:

we wtorek – wspomnienie św. Floriana, męczennika
w środę – Błogosławionego Stanisława Kazimierczyka;
w czwartek – święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba;
w sobotę – uroczystość Św. Stanisława, Biskupa i męczennika, głównego patrona
Polski i naszej Archidiecezji Krakowskiej;
We wtorek, 4 maja nasza Parafia jest zaproszona na Wawel. Msza św. na Wawelu
o godzinie 1730. Zapraszamy na Wawel wszystkich naszych parafian, Arcybractwo V
Ran Pana Jezusa i wszystkie Grupy Modlitewne.
W środę czcić będziemy Bł. Stanisława Kazimierczyka. Centralnym punktem naszej
uroczystości w środę będzie Msza św. o godzinie 1900. Tę Mszę św. odprawi Ks.
Kardynał Franciszek Macharski. Zapraszamy serdecznie na tę Mszę św. Prosić
będziemy Błogosławionego Stanisława o wstawiennictwo dla naszej Parafii i naszego
Zakonu, a także o łaskę kanonizacji Błogosławionego Stanisława. W środę
Arcybractwo V Ran Pana Jezusa i Najświętszego Sakramentu obchodzi 664 rocznicę
założenia Arcybractwa.
W sobotę tradycyjnie już 8 maja nasza parafia zaproszona jest na Skałkę. Nasza
Parafialna Msza św. na Skałce o godzinie o godzinie 1730 Zapraszamy na tę Mszę św.
Arcybractwo, Żywy Różaniec, grupy modlitewne i wszystkich, którzy mają możliwość
dotrzeć na Skałkę w sobotę 1730 .
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.

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

Z naszej Rodziny Parafialnej pan Bóg odwołał do wieczności + Martę KołtonGruszkę z ul. Starowiślnej i + Antoninę Węgrzyn z ul. Św. Sebastiana. Do wieczności
Bóg odwołał w minionym tygodniu + Ignacego, Ojca naszej Siostry Pauli. 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

03.05.2010 – Ogłoszenia duszpasterskie
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski,
głównej patronki Polski. Msze święte jutro będą odprawiane tak jak w każdą
niedzielę. Nabożeństwo Majowe z procesją o godz. 1815.

Konstytucja 3 maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) – uchwalona 3 maja
1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na
świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną konstytucją.
W Liturgii Kościoła obchodzić będziemy:
we wtorek – wspomnienie św. Floriana, męczennika
w środę – Błogosławionego Stanisława Kazimierczyka;
w czwartek – święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba;
w sobotę – uroczystość Św. Stanisława, Biskupa i męczennika, głównego patrona
Polski i naszej Archidiecezji Krakowskiej;

We wtorek, 4 maja nasza Parafia jest zaproszona na Wawel. Msza św. na Wawelu o
godzinie 1730. Zapraszamy na Wawel wszystkich naszych parafian, Arcybractwo V Ran
Pana Jezusa i wszystkie Grupy Modlitewne.

W środę czcić będziemy Bł. Stanisława Kazimierczyka. Centralnym punktem naszej
uroczystości w środę będzie Msza św. o godzinie 1900. Tę Mszę św. odprawi Ks.
Kardynał Franciszek Macharski. Zapraszamy serdecznie na tę Mszę św.

W środę Arcybractwo V Ran Pana Jezusa i Najświętszego Sakramentu obchodzi 664
rocznicę założenia Arcybractwa.

W sobotę tradycyjnie już 8 maja nasza parafia zaproszona jest na Skałkę. Nasza
Parafialna Msza św. na Skałce o godzinie o godzinie 1730. Zapraszamy na tę Mszę św.
Arcybractwo, Żywy Różaniec, grupy modlitewne i wszystkich, którzy mają możliwość
dotrzeć na Skałkę w sobotę 1730 .

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.
Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, Gościom i
Dobrodziejom życzymy miłego dnia świątecznego, Bożego błogosławieństwa i opieki
N. M. Panny Królowej Polski.

Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!

Kanonicy Regularni Laterańscy

16.05.2010 - VII Niedziela Wielkanocna – Wniebowstąpienie Pańskie
Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzisiejsza niedziela to Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Dziś 16 dzień
miesiąca maja; Jak w każdy 16 dzień miesiąca modlimy się w intencji beatyfikacji Jana
Pawła II.
2. Zapraszamy na Nabożeństwo Majowe z procesją o godz. 1815. W dni powszednie
nabożeństwo majowe o godz. 1830.

3. W dniu dzisiejszym śluby wieczyste złożył nasz Współbrat Kleryk Szymon Szajko.
Kleryka Szymona polecamy Bogu przez wstawiennictwo Matki Zbawiciela i naszych
świętych Patronów: św. Augustyna i Błogosławionego Stanisława Kazimierczyka.
4. Dzisiaj na Mszy św. o godz. 1100 dzieci z klasy II miały poświęcenie różańców i
książeczek do nabożeństwa. Za dwa tygodnie I Komunia Święta.
5. Jutro o godzinie 1200 Msza św. w intencji Stowarzyszenia Św. Brata Alberta; także w
int. Pracowników, Wolontariuszy Dobrodziejów i Podopiecznych tego Stowarzyszenia;
zapraszamy do wspólnej modlitwy.
6. Za tydzień, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. W następną niedzielę o godzinie
1215 kolejna uroczystość w ramach naszego przygotowania do kanonizacji
Błogosławionego Stanisława Kazimierczyka. Mszę św. o godzinie 1215 odprawi Ks.
Infułat Bronisław Fidelus, Kazanie wygłosi Ks. dr Andrzej Nowobilski. Zapraszamy
serdecznie do wspólnej modlitwy.
7. Od piątku trwa nowenna [9 dni modlitw] przed Uroczystością Zesłania Ducha
Świętego. Prosimy Boga, aby w naszych czasach i w naszej sytuacji posyłał Kościołowi
potrzebne światło i moc Ducha Świętego.
8. W następną niedzielę o godzinie 1200 pierwsze spotkanie organizacyjne przed
koloniami letnimi. Także w następną niedzielę wolontariusze będą zbierać ofiary na
pomoc w zorganizowaniu kolonii letniej dla dzieci naszej Parafii.
9. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Wyższe Seminarium
Duchowne i na potrzeby Parafii. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do świątyni.
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

09.05.2010 r. – VI Niedziela Wielkanocna

Ogłoszenia duszpasterskie

Dziś przeżywamy VI Niedzielę Wielkanocną.

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. Uroczystościom przewodniczy Prymas Polski. Kazanie wygłosi Metropolita
Katowicki Ks. Arcybiskup Damian Zimoń.

Nabożeństwo majowe z procesją z Najświętszym Sakramentem dziś o godz. 1815.
Serdecznie zapraszamy na to nabożeństwo. W zwykłe dni nabożeństwo majowe o 1830.

W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:
- w czwartek

– wspomnienie [dowolne] Najświętszej Maryi Panny z Fatimy

- w piątek

– święto Św. Macieja, Apostoła;

- w niedzielę

– w następną niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

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

W najbliższy czwartek minie trzy 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.

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 naszej bazyliki.

Z naszej Rodziny Parafialnej pan Bóg odwołał do wieczności + Jerzego Nowaka z ul.
Dietla, + Jana Mulewicza z ul. Wrzesińskiej, + Marię Gadawską z ul. Św. Sebastiana i +
Elżbietę Jagła z ul. Św. Wawrzyńca. 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. Dziś prosimy o
szczególną opiekę dla nas i dla naszej Ojczyzny Świętego Stanisława Biskupa i
Męczennika.

Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!

Kanonicy Regularni Laterańscy

23. 05. 2010 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.

Zapraszamy na Nabożeństwo Majowe z procesją o godz. 1815. W dni powszednie
nabożeństwo majowe o godz. 1830.

Jutro, w poniedziałek – Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. Tradycyjnie
jutrzejsze święto obchodzone było jako 2 dzień Święta Zesłania Ducha Świętego, 2 dzień
Zielonych Świąt.

W sobotę 29 maja 2010 w kościele Nawrócenia św. Pawła przy ul. Stardom w Krakowie
nasz Współbracia: Diakon Dawid Kover CRL przyjmie święcenia kapłańskie. Kleryk
Szymon Szajko CRL otrzyma święcenia diakonatu. Ksiądz Neoprezbiter Dawid odprawią
swoją Mszę św. Prymicyjną w naszej Bazylice w Boże Ciało o godz. 1215. Zapraszamy do
udziału w tych uroczystościach i prosimy o modlitwę w intencji naszych Współbraci.

Za tydzień, w naszej parafii o godzinie 1030 Pierwsza Komunia św. Dzieci z klasy
drugiej. Spowiedź przed Komunią św. w piątek o godz. 1700. Do spowiedzi św. dzieci
przystępują razem ze swoimi rodzicami i starszym rodzeństwem.

W Liturgii Kościoła obchodzić będziemy:
w poniedziałek – święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła;
w środę – wspomnienie św. Filipa Nereusza, kapłana;
w sobotę – wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy;
w niedzielę – Uroczystość Najświętszej Trójcy – główna uroczystość u Ojców
Bonifratrów. W następną niedzielę kończy się okres spowiedzi wielkanocnej.

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

Z naszej Rodziny Parafialnej odszedł do wieczności + Zbigniew Pawlik ul. Krakowskiej …

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom,
Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki
Matki Zbawiciela.
Wszystkim życzymy Szczęść Boże!
Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

31 maja 2010 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.

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 jutro o
godz. 18.15. Serdecznie zapraszamy na to zakończenie. Dziękujemy wszystkim, którzy
przez cały maj uczestniczyli w tym nabożeństwie: dziękujemy Dziewczętom z Asysty,
Ministrantom, Arcybractwu V Ran Pana Jezusa i adoracji Najświętszego Sakramentu i
wszystkim razem z Maryją trwającym na modlitwie. Od wtorku Nabożeństwo
czerwcowe z Litanią do Najśw. Serca Pana Jezusa. Serdecznie zapraszamy do wspólnej
modlitwy.

We wtorek Dzień Dziecka. Masza św. wieczorem dla Dzieci i w intencji Dzieci o godzinie
19.00. Zapraszamy serdecznie do wspólnej modlitwy w intencji dzieci; także tych
dorosłych.

Nabożeństwo Czerwcowe w tym tygodniu we wtorek i środę o godz. 18.30. Przez
całą Oktawę Bożego Ciała Nabożeństwo Czerwcowe połączone z procesją
Eucharystyczną będzie o godzinie 18.15. Okazja do spowiedzi przed Uroczystością
Bożego Ciała w czasie Mszy świętych. Niech każdy z nas przez spowiedź dobrze
przygotuje się do Bożego Ciała. Przyjęcie Komunii świętej to największy hołd, jaki
możemy złożyć Jezusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie.

W czwartek Uroczystość Bożego Ciała – Odpust Główny w naszej parafii. Sumę
odpustową w Boże Ciało o godz. 12.15. odprawi nasz Neoprezbiter Ks. Dawid Kover
CRL, który wczoraj otrzymał święcenia kapłańskie. 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 Ks. Biskup Jan Szkodoń.

Prosimy parafian o liczny i czynny udział w procesji, panów zapraszamy do służby
porządkowej, a wszystkie dzieci z klasy drugiej, które dzisiaj przystąpiły do I Komunii
Świętej o wzięcie udziału w procesji w strojach komunijnych. Usilnie prosimy o nie
parkowanie samochodów przy ulicach, którymi przejdzie procesja, aby nie utrudniać
sprawnego przejścia. Prosimy też o przystrojenie okien na trasie procesji. Zakończenie
procesji w kościele odśpiewaniem hymnu dziękczynnego „Ciebie Boga Wysławiamy” i
błogosławieństwem Eucharystycznym.

W tym tygodniu 1 czwartek, 1 piątek i 1 Sobota miesiąca. Odwiedziny chorych ze
spowiedzią i Komunią św. w domach. Wszystkich raz jeszcze w tych dniach zachęcamy
do spowiedzi i Komunii św.

Za tydzień w Warszawie beatyfikacja Księdza Jerzego Popiełuszki. Są jeszcze wolne
miejsca w autokarze. Zapisy prowadzą Ojcowie Paulini na Skałce. Zapisy w zakrystii po
Mszach św. Wyjazd 6 czerwca o godz. 2.30 z Placu Wolnica. Są wejściówki. Koszt
wyjazdu 40 złotych. Trzeba zabrać własny prowiant.

W liturgii kościoła w nadchodzącym tygodniu przeżywać będziemy:
- w poniedziałek – Święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
- we wtorek
- w czwartek

– wspomnienie św. Justyna, męczennika
– Uroczystość Bożego Ciała

- w sobotę

– św. Bonifacego, biskupa i męczennika;

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Wyższe Seminarium
Duchowne i na potrzeby Parafii.. Dziękujemy za ofiary na dotkniętych tragedią
powodzi. Do tej pory nasza Parafia wpłaciła na powodzian 8 560 zł. Dziękujemy za
pieniądze, dziękujemy za żywności i środki czystości. Kto chciałby dzisiaj złożyć ofiarę,
może wrzucić swój dar do skarbony, która stoi przy ołtarzu Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do kościoła.

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli do wieczności + Andrzej Galos z ul. Jakuba i +
Aniela Dylewska z ul. Miodowej. Polecajmy ich Miłosierdziu Bożemu …

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.

06. 06. 2010 r. – 10 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 1900
Zapraszamy serdecznie.
Trwa Oktawa Bożego Ciała. Nieszpory, nabożeństwo czerwcowe i procesja z
Najświętszym Sakramentem codziennie o godzinie 1815. Zapraszamy serdecznie
Arcybractwo, Asystę, Ministrantów i Drogich naszych Parafian do uczestniczenia w
Oktawie. We wtorek, środę i czwartek w naszym kościele Nabożeństwo 40 –

Godzinne. Po Mszy św. porannej wystawienie Najświętszego Sakramentu i
modlitwy, tak jak w każdy czwartek roku.
Na zakończenie Oktawy, w czwartek 10 czerwca ostatnie Nieszpory, kazanie,
procesja oraz poświęcenie wianków i ziół. Nabożeństwo poprowadzą tradycyjnie
Ojcowie Paulini ze Skałki. W czwartek Nieszpory o godzinie 1800.
W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z racji uroczystości w
piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
Razem z całym Kościołem w Polsce przeżywamy dzisiaj dzień beatyfikacji
Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki. Dziękujemy Bogu za dar świętości
Księdza Jerzego, a Błogosławionego Księdza Jerzego prosimy o opiekę nada nami i nad
całą naszą tak bardzo doświadczaną Ojczyzną
W liturgii Kościoła w nadchodzącym tygodniu obchodzić będziemy:
We wtorek – wspomnienie Św. Jadwigi, królowej;
W czwartek – wspomnienie bł. Bogumiła, biskupa;
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.
W następną niedzielę Stowarzyszenie Rodzin katolickich wraz z wolontariatem będą
zbierać ofiary na kolonię dla dzieci z naszej parafii, która odbędzie się w dniach od 19 do
31 lipca. Serdecznie prosimy o wsparcie tej szlachetnej inicjatywy Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich z naszej Parafii.
Z naszej Rodziny Parafialnej odszedł do wieczności + Stefan Trzciński z ul.
Starowiślnej. Polecajmy go Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek …
Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom,
Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki
Matki Zbawiciela. Niech Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko wstawia się za nami i uprasza nam
potrzebne łaski.

Wszystkim życzymy Szczęść Boże! Kanonicy Regularni Laterańscy.

13. 06. 2010. – 11 Niedziela Zwykła

Ogłoszenia duszpasterskie

Nabożeństwo czerwcowe ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa z procesją o godz.
18.15. W dni powszednie nabożeństwo o godz. 18.30. Zapraszamy serdecznie do
wspólnej modlitwy.

Przedwczoraj, w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa Ojciec Święty
Benedykt XVI zakończył Rok modlitw w intencji kapłanów. Dziękujemy wszystkim,
którzy za kapłanów się modlą i prosimy o modlitwę w intencji kapłanów, w intencji
stałego naszego nawracania się i prosimy o modlitwę o nowe, święte powołania
kapłańskie.

W liturgii Kościoła w nadchodzącym tygodniu obchodzić będziemy:
w poniedziałek – wspomnienie bł. Michała Kozala biskupa i męczennika
we wtorek – bł. Jolanty, zakonnicy;
w czwartek – wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika;

W następną niedzielę na Mszy św. o godzinie 1215 Złoty Jubileusz Kapłaństwa – 50
lecie święceń kapłańskich obchodził będzie Ks. Tadeusz Masłowski CRL, były
proboszcz i wieloletni duszpasterz naszej parafii. Zapraszamy do dziękczynnego „Te
Deum” z naszym Jubilatem i do modlitwy w Jego intencji.

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

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

19 do 31 lipca.. Serdeczne Bóg zapłać za wsparcie tej szlachetnej inicjatywy
Stowarzyszenia Rodzin Katolickich z naszej Parafii.

Z naszej Rodziny Parafialnej odszedł do wieczności + Zenon Łaptaś z ul. Dajwór.
Polećmy go Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz...

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

Wszystkim życzymy Szczęść Boże!
Kanonicy Regularni Laterańscy.
20.06.2010 – XII Niedziela Zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie

Dzisiejsza Niedziela to 12 Niedziela Zwykła w roku Liturgicznym Kościoła.
Nabożeństwo czerwcowe ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa z procesją o godz. 18.15. W
dni powszednie nabożeństwo o godz. 18.30. Zapraszamy serdecznie do wspólnej
modlitwy.

W piątek 25 czerwca 2010 roku zakończenie roku szkolnego 2009/2010. Zapraszamy
młodzież i dzieci na Mszę świętą dziękczynną za miniony rok szkolny na godzinę 8.00.
Razem z dziećmi zapraszamy Nauczycieli, Wychowawców i Pedagogów. Bardzo
serdecznie na tę Mszę św. dziękczynną za miniony rok szkolny z prośbą o
błogosławieństwo na szczęśliwe wakacje zapraszamy Rodziców dzieci i młodzieży.

W liturgii Kościoła w nadchodzącym tygodniu obchodzić będziemy:
w poniedziałek – Wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika;

w czwartek – Uroczystość narodzenia św. Jana Chrzciciela.

W następną niedzielę na Mszy św. o godzinie 1215 Złoty Jubileusz Kapłaństwa – 50 lecie
święceń kapłańskich obchodził będzie nasz Współbrat Ks. Feliks Mleczko CRL.
Zapraszamy do dziękczynnego „Te Deum” z naszym Jubilatem i do modlitwy w Jego
intencji.

W tym tygodniu w piątek 55 rocznica święceń kapłańskich Ks. Zenona Skóry CRL.
Prosimy o modlitwę w intencji Ks. Zenona Skóry CRL. Msza św. w piątek o godz. 1200.

Składamy Serdeczne Bóg Zapłać za ofiary na nasze Zakonne Wyższe Seminarium
Duchowne i na potrzeby Parafii. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do kościoła.
Dziękujemy za ofiary na powodzian. W imaniu dzieci składamy serdeczne „Bóg zapłać
za ofiary złożone tydzień temu na kolonie letnie dla naszych dzieci. Na kolonie
zebraliśmy 2940 złotych. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy pomagają dzieciom;
dziękujemy za pomoc, ale przede wszystkim za wielkie serce.

Z naszej Rodziny Parafialnej odszedł do wieczności + Józef Śliwa z ul. Mostowej, +
Władysław Armatys z ul. Dietla, + Irena Solarska z ul. Dietla, + Halina
Gryglaszewska z ul. Miodowej i długoletni nasz parafianin + Aleksander Krzanik.
Polecajmy ich Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz...

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, Gościom
i Dobrodziejom życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki
Zbawiciela. Najserdeczniejsze życzenia kierujemy pod adresem naszych Współbraci:
Dostojnych Jubilatów przeżywających Złoty Jubileusz Kapłaństwa. Dzieciom i
Młodzieży kończącym rok szkolny życzymy miłego zakończenia roku szkolnego.

Wszystkim życzymy Szczęść Boże!
Kanonicy Regularni Laterańscy.

27.06.2010 – XIII Niedziela Zwykła

Ogłoszenia duszpasterskie

Nabożeństwo czerwcowe ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa z procesją wokół kościoła
dzisiaj o godz. 18.15. Jutro i we wtorek Nabożeństwo czerwcowe o godz. 18.30. W środę
zakończenie Nabożeństwa czerwcowego z procesją wokół kościoła i dziękczynnym „Te
Deum” o godz. 18.15.

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.

We wtorek Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W tym dniu szczególną
modlitwą otaczamy Ojca św. Benedykta XVI, który jest następcą św. Piotra Apostoła. We
wtorek Msza św. o godzinie 12.00 i 19.00 w intencji naszych Solenizantów: ks. Proboszcza,
kleryka Piotra Szydełko i kleryka 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. Taca zbierana we wtorek jest przeznaczona na Stolicę
Apostolską.

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 – wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika
- we wtorek – uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła

- w sobotę – święto św. Tomasza Apostoła,

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na nasze Zakonne Seminarium i na
potrzeby Parafii i na powodzian. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do naszej bazyliki.

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszła do wieczności + Zofia Krawczyk z ul. Św. Wawrzyńca.
Polećmy ją Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz...

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

Ogłoszenia duszpasterskie
XIV Niedziela Zwykła – 4 lipca 2010 rok

Dzisiejsza niedziela jest 14 niedzielą zwykłą. W liturgii Kościoła w tym tygodniu
obchodzić będziemy:
- we wtorek – wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy
- w czwartek – wspomnienie św. Jana z Dukli, kapłana;
- w niedzielę – święto św. Benedykta, opata, patrona Europy;

Msze święte w naszej Bazylice są odprawiane
- w niedziele i święta jak w ciągu roku,
- w dni powszednie o 6.30, 800, 1200 i 1900.

- w czasie wakacji nie ma Nieszporów w niedzielę.

Nabożeństwa stałe w ciągu tygodnia:

- w poniedziałek o godz. 800 Msza św. ku czci bł. Stanisława Kazimierczyka
- w środę o godz. 1830 Nabożeństwo do Matki Bożej Zbawiciela
- w czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu:
700 – wystawienie Najświętszego Sakramentu
1230 – Różaniec w intencji powołań kapłańskich i zakonnych
1500 – Koronka i modlitwy do Miłosierdzia Bożego
1745 – Modlitwy Brackie
1830 – Nieszpory na zakończenie adoracji
- w piątek o godz. 1830 Droga Krzyżowa

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na
potrzeby naszej Parafii, naszego Zakonnego Wyższego Seminarium Duchownego i
na powodzian. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do naszej bazyliki.

Z naszej Rodziny Parafialnej Pan Bóg odwołał do wieczności + Władysława Łątka z
ul. Starowiślnej. Polećmy go Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek...

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej: naszym Drogim Parafianom,
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
11.07.2010 – XV Niedziela Zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie

Dzisiejsza Niedziela to 15 Niedziela Zwykła w ciągu roku liturgicznego Kościoła.
Jednocześnie dziś przypada Święto św. Benedykta, Patrona Europy.

Zapraszamy dzisiaj na godz. 1830 na Nieszpory Niedzielne.

W liturgii Kościoła obchodzić będziemy w tym tygodniu:
- w poniedziałek wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu,
biskupa i męczennika
- we wtorek wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i
Benedykta
- w czwartek wspomnienie Św. Bonawentury, Biskupa i Doktora
Kościoła
- w piątek wspomnienie Najśw. Maryi Panny Z Góry Karmel [Matka
Boża Szkaplerzna]

W środę o godzinie 1600 Msza święta dla chorych i w intencji Chorych.

W czwartek Całodzienna Adoracja najświętszego Sakramentu. Zapraszamy do
Adoracji Najświętszego Sakramentu. Prosimy o modlitwę w intencji Kościoła i
naszej Ojczyzny, choć wiemy że każdy z nas ma swoje intencje, szczególnie te
związane ze swoim zbawieniem.

W piątek Msza św. w intencji Beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego Jana Pawła
II.

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na nasze Zakonne Wyższe
Seminarium Duchowne, na potrzeby Parafii i na powodzian. Dziękujemy za
kwiaty ofiarowane do świątyni.

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej: naszym Drogim Parafianom,
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.

XVI Niedziela Zwykła – 18 lipca 2010 rok
Ogłoszenia duszpasterskie

Dzisiejsza niedziela jest 16 niedzielą zwykłą.

W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:

- we wtorek – wspomnienie bł. Czesława, kapłana;
- w czwartek – wspomnienie św. Marii Magdaleny;
- w piątek – święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy;
- w sobotę – wspomnienie św. Kingi, dziewicy;
- w niedzielę – święto św. Jakuba, Apostoła i wspomnienie św. Krzysztofa,
patrona podróżujących i kierowców

W niedzielę, 25 lipca, przypada wspomnienie św. Krzysztofa – patrona
kierowców i podróżujących. W tym dniu o godz. 1215 i 1900 modlić się będziemy
w intencji kierowców. Po Mszach świętych o godz. 1215 i 1900 będzie
poświęcenie pojazdów. Prosimy, aby przed Mszami św. zająć miejsce
samochodami na terenie wokół kościoła.

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

Od jutra rozpocznie się kolonia letnia dla dzieci naszej Parafii. Ponad
czterdziesto osobowa grupa dzieci naszej parafii wyjedzie na kolonię letnią w
Bieszczady. Kolonia organizowana jest przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
naszej Parafii. Z organizatorami na kolonię wyjeżdża także Ks. Tomasz
Tyszkiewicz. Prosimy o modlitwę w intencji szczęśliwego pobytu na Koloniach.
Dziękujemy serdecznie wszystkim organizatorom i dobrodziejom dzięki którym
możliwe jest zorganizowanie tych kolonii.

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.

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.

Szczęść Boże
Kanonicy Regularni Laterańscy
Ogłoszenia duszpasterskie – 08. 08. 2010
XIX Niedziela Zwykła

Dzisiejsza niedziela to 19 niedziela w Kalendarzu Liturgicznym Kościoła. Nieszpory
Niedzielne i Modlitwa na zakończenie dnia o godzinie 1830.

W nadchodzącym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek – święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, Edyty Stein, dz. i m.
- we wtorek – święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika;
- w środę – wspomnienie św. Klary, dziewicy;
- w piątek – święto Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej;
- w sobotę– wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika;
- w następną niedzielę– Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;

W następną niedzielę przypada 90 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 następną niedzielę o godz. 930. W
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny poświęcenie ziół, kwiatów i
owoców po każdej Mszy świętej.

Od piątku, 6 sierpnia, trwa pielgrzymka piesza z Warszawy na Jasną Górę. Pielgrzymi
modlą się także za nas. Zapraszamy do duchowej łączności z pielgrzymami. Tę duchową
łączność możemy przeżywać przez codzienne uczestniczenie we Mszy św. i Komunię
świętą.

W sobotę i niedzielę zwiedzanie klasztorów: „Cracovia sacra”. W ramach tego
wydarzenia kulturalnego naszego miasta pragniemy zaprosić na koncerty: w sobotę o
godz. 2100, a w niedzielę o godz. 2000.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na nasze
zakonne Wyższe Seminarium Duchowne i na potrzeby naszej parafii. Dziękujemy za
ofiary na pomoc powodzianom.

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszła do wieczności + Karolina Kuźnik z ul. Miodowej.
Polecajmy ją Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek …

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej niedzieli,
Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Zbawiciela na cały nowy tydzień. Żywej
wiary i wielu sił: fizycznych i duchowych życzymy Pielgrzymom zdążającym na Jasną
Górę.

Wszystkim: Szczęść Boże
Kanonicy Regularni Laterańscy

Ogłoszenia duszpasterskie
XVIII Niedziela Zwykła – 1 sierpnia 2010 roku

1. Dzisiejsza Niedziela to 18 Niedziela Zwykła w Roku liturgicznym.
Nieszpory Niedzielne i Modlitwa na zakończenie dnia o godz. 1830.
2. Dziś: 1 sierpnia, przypada 66 rocznica rozpoczęcia Powstania
Warszawskiego. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji tych,
którzy oddali swoje życie za Ojczyznę. Msza św. w int. Ojczyzny o 930.
3. W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:
- w środę – wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, kapłana;
- w piątek – Święto Przemienienia Pańskiego

4. Od piątku, 6 sierpnia, będzie trwała pielgrzymka piesza z Warszawy na
Jasną Górę. Pielgrzymi modlą się także za nas. Zapraszamy do duchowej
łączności z pielgrzymami. Tę duchową łączność możemy przeżywać przez
codzienne uczestniczenie we Mszy św. i Komunię świętą.
5. W tym tygodniu 1 czwartek, 1 piątek i 1 sobota miesiąca. Zachęcamy do
praktykowania comiesięcznej spowiedzi świętej i Komunii św.
6. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym
tygodniu, na potrzeby naszej parafii i na nasze Zakonne Wyższe
Seminarium Duchowne. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do świątyni.
7. Z naszej Rodziny Parafialnej odszedł do wieczności + Marian Grzyb z ul.
Nowej. Polećmy go Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek...

8.

Naszym Drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy dobrej niedzieli,
Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Zbawiciela na cały nowy
tydzień. Żywej wiary i wielu sił: fizycznych i duchowych życzymy
Pielgrzymom zdążającym na Jasną Górę.
Wszystkim: Szczęść Boże

Kanonicy Regularni Laterańscy
Ogłoszenia duszpasterskie – 15. 08. 2010
XX Niedziela Zwykła – uroczystość Wniebowzięcia Najśw. Maryi Panny

Dzisiejsza niedziela to 20 Niedziela Zwykła. Dzisiaj Także przeżywamy Uroczystość
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Nieszpory Niedzielne i Modlitwa na
zakończenie dnia o godzinie 18.30. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Dzisiaj przeżywamy 90 rocznicę „Cudu nad Wisłą”. Przez wstawiennictwo Matki Bożej
Zbawiciela polecamy Panu Bogu naszą Ojczyznę, a za tych, którzy oddali życie w
obronie Polski, modlimy się o wieczne zbawienie. Msza święta w intencji Ojczyzny i
poległych w jej obronie o godz. 9.30.

Z racji uroczystości Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny poświęcenie ziół,
kwiatów i owoców po każdej Mszy świętej.

Jutro dzień imienin naszego Współbrata ks. Stefana Ryłko CRL. Msza św. w Jego Intencji
o godz. 8.00. Jutro 16 dzień miesiąca. Jak w każdy 16 dzień miesiąca modlimy się w
intencji beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II. Msza św. w tej intencji o godzinie19.00.

W nadchodzącym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- we wtorek – święto św. Jacka, kapłana, Patrona naszej Archidiecezji;
- w piątek – wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła;
- w sobotę – wspomnienie św. Piusa X, papieża;

W następną Niedzielę na Mszy św. o godz. 12.15 modlić się będziemy w intencji
dobrego przeżycia Kanonizacji Bł. Stanisława Kazimierczyka. Na tę Mszę św.
zaprosiliśmy Siostry Zakonne naszego Miasta, a mszę św. odprawi Ks. Infułat Janusz
Bielański . Zapraszamy do wspólnej Modlitwy. Trwają zapisy na Pielgrzymkę do Rzymu
na kanonizację Bł. Stanisława Kazimierczyka. Informacje na temat Pielgrzymki w
przedsionkach kościoła. U Brata Karola możemy nabywać ksiązki i dewocjonalia
związane z Bł. Stanisławem Kazimierczykiem.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na nasze
zakonne Wyższe Seminarium Duchowne i na potrzeby naszej parafii. Dziękujemy za
ofiary na pomoc powodzianom z Bogatyni i Zgorzelca.

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

Wszystkim: Szczęść Boże
Kanonicy Regularni Laterańscy

Ogłoszenia duszpasterskie – 22. 08. 2010
XXI Niedziela Zwykła

Dzisiejsza Niedziela jest 21 Niedzielą Zwykłą. Nieszpory Niedzielne z Modlitwą na
zakończenie dnia o godzinie 1830.
Od jutra wieczorem do piątku w południe trwać będą w naszym Klasztorze
Krakowskim rekolekcje dla kleryków, braci i kapłanów naszego Zakonu Kanoników
Regularnych laterańskich. Prosimy o modlitwy w naszej intencji.

W sobotę Uroczystość św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła. Św. Augustyn jest
Ojcem i Prawodawcą naszego Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich i drugim
Patronem naszej Bazyliki Bożego Ciała. W sobotę w naszym kościele można zyskać odpust

zupełny pod zwykłymi warunkami. Główna Msza św. w sobotę o godz. 1130. W czasie tej
Mszy św. swoje śluby wieczyste złoży kleryk Grzegorz Cyganik CRL. Swoje pierwsze śluby
zakonne złoży nowicjusz Rafał Przestrzelski CRL. Kandydaci do naszego Zakonu w sobotę
rozpoczną nowicjat. Bardzo serdecznie zapraszamy na tę doroczną naszą uroczystość
Drogich naszych Parafian. Uroczystość tę zakończy ucałowanie relikwii św. Augustyna.

W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:
we wtorek – święto św. Bartłomieja, Apostoła
w czwartek – Uroczystość Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej
w piątek – wspomnienie św. Moniki
w sobotę – Uroczystość św. Augustyna

Organizujemy pielgrzymkę na uroczystości kanonizacyjne Bł. Stanisława Kazimierczyka do
Rzymu na 17 października. Informację są wywieszone w przedsionku kościoła. Zapraszamy
do jak najliczniejszego udziału w tej pielgrzymce.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na potrzeby
naszej Parafii i na nasze zakonne Wyższe Seminarium Duchowne. Dziękujemy za ofiary na
poszkodowanych przez powódź. W ubiegłą niedzielę zebraliśmy na dotkniętych tragedią
powodzi 4 870 zł. Dziękujemy za ten dar serca.
Stowarzyszenie „Dobromir” prowadzi zbiórkę na rzecz 7 letniego chłopca z ciężką
wadą serca.

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli do wieczności + Józef Regulski z ul. Jakuba, +
Mieczysław Gądek z ul Dajwór, + Honorata Kustra z Placu Wolnica i + Eudokia
Wojciechowska z ul. Św. Wawrzyńca. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu: Wieczny
odpoczynek...

Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej niedzieli
oraz Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Częstochowskiej na kolejny tydzień
naszego życia.
Wszystkim: Szczęść Boże
Kanonicy Regularni Laterańscy

Ogłoszenia duszpasterskie – 05. 09. 2010
XXIII Niedziela Zwykła

1. Dzisiejsza Niedziela jest 23 Niedzielą Zwykłą, pierwszą niedzielą września.
Zapraszamy na Nieszpory Niedzielne o godzinie 1830.
2. W liturgii kościoła w nadchodzącym tygodniu przezywać będziemy:
w środę
- święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny;
w czwartek - wspomnienie bł. Anieli Salawy, dziewicy;

3. W następną niedzielę odbywać się będą doroczne uroczystości w Gietrzwałdzie.
Jest to już 133 rocznica zakończenia objawień Matki Bożej. Matka Najświętsza
wzywa nas przez te objawienia do codziennej modlitwy różańcowej
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, 19 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. Prowadzimy zapisy na pielgrzymkę do Rzymu, na kanonizację Bł. Stanisława
Kazimierczyka, która odbędzie się już 17 października. Program pielgrzymki jest
wywieszony w przedsionku kościoła. Zapisy chętnych w zakrystii i w kancelarii.
9. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na nasze
zakonne Wyższe Seminarium Duchowne i na potrzeby naszej parafii. „Bóg zapłać”
za ofiary na powodzian. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do świątyni.
10. Z naszej rodziny parafialnej odszedł do wieczności + Sebastian Gil z ul. Józefa.
Polecajmy go 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 – 12. 09. 2010
XXIV Niedziela Zwykła

Dzisiejsza Niedziela jest 24 Niedzielą Zwykłą. Dzisiejszej niedzieli towarzyszymy
duchowo wszystkim pielgrzymującym do Gietrzwałdu i do Kalwarii Zebrzydowskiej.
Nieszpory Niedzielne z Modlitwą na zakończenie dnia dzisiaj o godzinie 1830.

W Gietrzwałdzie odbywają się doroczne uroczystości Maryjne w 133 rocznicę
zakończenia objawień Matki Bożej. Łączymy się duchowo z pielgrzymami z naszej
rodziny parafialnej, którzy są na tych uroczystościach.

W Sanktuarium Krzyża św. w Mogile uroczystości ku czci Krzyża Świętego.
Rozpoczęcie uroczystości we wtorek, zakończenie w następną niedzielę.

W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:
- w poniedziałek – wspomnienie św. Jana Chryzostoma, bpa i doktora Kościoła
- we wtorek – Święto podwyższenia Krzyża Świętego;
- w środę – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej;
- w czwartek – wspomnienie świętych męczenników Korneliusza i Cypriana;
- w sobotę – święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski, patrona Dzieci i Młodzieży.

Zapraszamy 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.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na
potrzeby naszej Parafii i nasze zakonne Wyższe Seminarium Duchowne. „Bóg zapłać” za
ofiary dla dotkniętych tragedią powodzi.

W dalszym ciągu prowadzimy zapisy na pielgrzymkę do na kanonizację
Błogosławionego Stanisława Kazimierczyka. Kanonizacja już za 5 tygodni. Dlatego tych,
którzy chcą w tej uroczystości uczestniczyć osobiście w Rzymie prosimy o podejmowanie
szybkiej decyzji. Program pielgrzymki jest wywieszony w przedsionkach kościoła. Zapisy
w zakrystii i Kancelarii Parafialnej

Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszła + Michalina Kolczak z ul. Św.
Wawrzyńca. Módlmy się za nią: Wieczny odpoczynek …

Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom 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 Świętego Stanisława Kostki.

Wszystkim: Szczęść Boże: Kanonicy Regularni Laterańscy

Ogłoszenia duszpasterskie – 29. 08. 2010
XXII Niedziela Zwykła
1. Dzisiejsza Niedziela jest 22 Niedzielą Zwykłą. Nieszpory Niedzielne z Modlitwą na
Zakończenie dnia o godz. 1830.
2. W środę 1 września: rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego. Serdecznie zapraszamy
Dzieci, Młodzież Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców w środę na Mszę św. w o
godzinie 800, na rozpoczęcie nowego Roku Szkolnego i Katechetycznego. Będziemy
prosić Boga o błogosławieństwo w nowym roku nauki. Spowiedź święta dla przed
nowym rokiem szkolnym dzisiaj i w środę przed Mszą św. W niedziele Msza św. dla
dzieci jest odprawiana o godzinie 1100. w środę także 71 rocznica rozpoczęcia II wojny
światowej. Zapraszamy do pamięci w modlitwie.
3. W tym roku mija 133 lat od cudownych objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie –
jedynych objawień w Polsce, które zostały zatwierdzone przez władzę Kościelną.
Główne uroczystości w Gietrzwałdzie odbywać się będą w tym roku w niedzielę 12
września.
4. W niedzielę 19 września zapraszamy młodzież gimnazjalną wraz z rodzicami na Mszę
św. o godzinie 1900. Będzie to rozpoczęcie całorocznego przygotowania do
Sakramentu Bierzmowania. Klasy III gimnazjalne, które przyjmą Sakrament
Bierzmowania w roku 2011 będą miały trzy spotkania w miesiącu, a klasy pierwsze i
drugie gimnazjum – jako dalsze przygotowanie do przyjęcia Bierzmowania – dwa razy
w miesiącu. Przypominamy o zarządzeniu Episkopatu Polski, że Pierwszą Komunię św.
i Sakrament Bierzmowania należy przyjmować w swojej parafii.
5. W tym tygodniu przypada 1 czwartek, 1 piątek i 1 sobota miesiąca września. W
czwartek, piątek i sobotę będą odwiedziny chorych w domach ze spowiedzią i
Komunią św. Prosimy zgłaszać chorych w zakrystii i kancelarii Parafialnej

6. W każdą sobotę o godzinie 1700 nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych w Sali obok
Kancelarii Parafialnej. Początek spotkań o godz. 1700.
7. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na potrzeby
Parafii i na nasze Zakonne Wyższe Seminarium Duchowne, na poszkodowanych w
powodzi.
8. Z naszej Rodziny Parafialnej odszedł do wieczności: + Krzysztof Świdziński z ul.
Wrzesińskiej. Polećmy go Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek...
Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej niedzieli
oraz Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela na nowy tydzień. Dzieciom i
Młodzieży w Nowym Roku Szkolnym życzymy zdrowia, radości i dobrych wyników w
nauce.
Wszystkim: Szczęść Boże Kanonicy Regularni.

Ogłoszenia duszpasterskie – 19.09. 2010
XXV Niedziela Zwykła

1. Dzisiejsza Niedziela jest 25 Niedzielą Zwykłą. Nieszpory Niedzielne i Modlitwa na
zakończenie dnia o godz. 1830.
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.
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:
we wtorek – święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
w środę – wspomnienie bł. Bernardyny Jabłońskie, dziewicy

w czwartek – wspomnienie św. Ojca Pio, zakonnika
w sobotę – wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, patrona Warszawy,

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. W dalszym ciągu prowadzimy zapisy na pielgrzymkę do Rzymu na kanonizację Bł.
Stanisława Kazimierczyka. Kanonizacja już za 4 tygodni. Dlatego tych, którzy chcą w
tej uroczystości uczestniczyć osobiście w Rzymie prosimy o podejmowanie szybkiej
decyzji. Program pielgrzymki jest wywieszony w przedsionkach kościoła. Zapisy w
zakrystii i Kancelarii Parafialnej
7. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na potrzeby
naszej parafii, na nasze Zakonne Wyższe Seminarium Duchowne i na
poszkodowanych przez powódź. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do świątyni.
8. Z naszej Parafii Bóg odeszli do wieczności: + Tadeusz Cichy z ul. Św. Wawrzyńca, +
Iwona Stanecka z ul. Dietla i + Franciszka Mazgaj z ul. Św. Wawrzyńca. Polecajmy ich
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 – 26.09. 2010
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 66 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 pomocy.

W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzić będziemy
w poniedziałek - wspomnienie św. Wincentego a Paulo
we wtorek

- w Katedrze Wawelskiej, Uroczystość św. Wacława, męczennika

w środę

- święto, świętych Archaniołów, Michała, Gabriela i Rafała

w czwartek

- wspomnienie św. Hieronima,

w piątek

- wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus

w sobotę

- wspomnienie św. Aniołów Stróżów

W piątek rozpoczyna się miesiąc październik a wraz z nim Nabożeństwo Różańcowe.
Rozpoczęcie Nabożeństw Różańcowych w piątek o godz. 1830. Procesja różańcowa do pięciu
ołtarzy w kościele w następną niedzielę 3 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 piątek i 1 sobota miesiąca. W piątek dodatkowa Msza św. dla dzieci o
godz. 1700. Spowiedź przed Mszą św.

W dalszym ciągu prowadzimy zapisy na pielgrzymkę do Rzymu na kanonizację Bł. Stanisława
Kazimierczyka. Kanonizacja już za 3 tygodnie. Dlatego tych, którzy chcą w tej uroczystości
uczestniczyć osobiście w Rzymie prosimy o podejmowanie szybkiej decyzji. Program
pielgrzymki jest wywieszony w przedsionkach kościoła. Zapisy w zakrystii i Kancelarii Parafialnej

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

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszły do wieczności + Halina Biedroń z Pl. Nowego i + Maria
Więckowska z ul. Szerokiej. Polecajmy je 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 Bożej
Różańcowej. Wszystkim na cały nowy tydzień życzymy: Szczęść Boże.
Kanonicy Regularni Laterańscy

Ogłoszenia duszpasterskie – 03.10. 2010
XXVII Niedziela Zwykła

Dzisiejsza 27 Niedziela Zwykła rozpoczęła w kościele kolejny, 66 Tydzień
Miłosierdzia pod hasłem: „Czyńcie, jak Ja wam uczyniłem”. 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.

Zapraszamy dzisiaj wszystkich naszych parafian i gości na uroczystą procesję
różańcową do pięciu ołtarzy w naszej Bazylice na godzinę 1800. Do Modlitwy na
różańcu wzywa nas Matka Najświętsza poprzez wiele objawień. – na naszej Polskiej
ziemi poprzez objawienia w Gietrzwałdzie. Do modlitwy różańcowej wzywał nas
nieustannie Sługa Boży Jan Paweł II. Na różaniec codziennie zapraszamy na godzinę
1830.
W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzić będziemy:
w poniedziałek

- św. Franciszka z Asyżu

we wtorek

- wspomnienie św. Siostry Faustyny Kowalskiej

w czwartek

- wspomnienie Najśw. Maryi Panny Różańcowej

w sobotę

- święto Bł. Wincentego Kadłubka

Za tydzień w niedzielę 10 października, w naszej ojczyźnie obchodzić będziemy X
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, Żywy
Różaniec i Arcybractwo. Za tydzień także będą zbierane ofiary na Dzieło III Tysiąclecia.

W Kancelarii Parafialnej przyjmujemy na wypominki miesięczne i roczne za
zmarłych. Otoczmy pamięcią i modlitwą wszystkich drogich naszych zmarłych.
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na
potrzeby naszej Parafii, na nasze zakonne Wyższe Seminarium Duchowne i na pomoc
biednym. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do świątyni.

Do piątku prowadzimy zapisy na pielgrzymkę do Rzymu na kanonizację Bł. Stanisława
Kazimierczyka. Kanonizacja już za 2 tygodnie. Dlatego tych, którzy chcą w tej uroczystości
uczestniczyć osobiście w Rzymie prosimy o podejmowanie szybkiej decyzji. Program
pielgrzymki jest wywieszony w przedsionkach kościoła. Zapisy w zakrystii i Kancelarii.

Z naszej Rodziny parafialnej odszedł do wieczności: + Eugeniusz Prochownik z
Placu Wolnica. 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 – 10.10. 2010
XXVIII Niedziela Zwykła

1. W naszej Ojczyźnie obchodzimy dzisiaj X 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. W przedsionkach kościoła prowadzona jest kwesta na Fundację „Dzieło
Nowego Tysiąclecia”.

2. W tym tygodniu, w czwartek 16 października przeżywać będziemy w Krakowie 32 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 i dorosłych.

3. W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzić będziemy:
w poniedziałek – wspomnienie bł. Jana XXIII, papieża,
w środę – wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego,
w piątek – wspomnienie, św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła,
w sobotę – wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej

4. W czwartek 14 października o godzinie 830 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.
5. 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.
6. Nabożeństwo Różańcowe w naszej Bazylice codziennie o godzinie 1830. Zapraszamy do
modlitwy na różańcu wszystkich; a zwłaszcza dzieci i młodzież przygotowującą się do
bierzmowania.

7. Przeżywamy ogromną wdzięczność za dar kanonizacji Błogosławionego Stanisława
Kazimierczyka. Kanonizacja już w następną niedzielę: 17 października 2010. Dziękujemy Bogu
za ten wielki dar. Dziękujemy wszystkim, którzy do tej kanonizacji się przyczynili. Zapraszamy
do wspólnego przeżywania tego wielkiego wydarzenia w Rzymie, na Placu Św. Piotra i tu: w
naszej Bazylice i za pośrednictwem Telewizji. Niech kanonizacja Św. Stanisława
Kazimierczyka, Apostoła Eucharystii będzie dla każdego z nas okazją do uwielbienia Boga za
jego obecność pośród nas w Najświętszym Sakramencie.

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

9. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na potrzeby naszej
parafii i na nasze zakonne Wyższe Seminarium Duchowne. Szczególne podziękowanie
składamy za ofiary na potrzeby biednych i potrzebujących w tygodniu miłosierdzia.

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 – 17. 10. 2010
XXIX Niedziela Zwykła

1. Dziś w Rzymie Ojciec Św. Benedykt XVI ogłosił Świętym Bł. Stanisława
Kazimierczyka. Przeżywamy ogromną radość z powodu tej kanonizacji
Świętego Stanisława Kazimierczyka. Dziękujemy Bogu za ten wielki dar.
Dziękujemy Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI, naszemu Metropolicie
Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi i wszystkim, którzy do tej kanonizacji się
przyczynili. Zapraszamy do dzielenia z nami tego szczęścia jakie niesie
kanonizacja Świętego Stanisława. Niech Święty Stanisław Kazimierczyk,
Apostoł Eucharystii pomoże nam rozpalić na nowo miłość do Chrystusa
Eucharystycznego. Dziękujmy Bogu za dar Kanonizacji Św. Stanisława i razem z
nim adorujmy Chrystusa obecnego pośród nas w Najświętszym Sakramencie.
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:
- w poniedziałek – św. Łukasza, Ewangelisty,
- w środę – św. Jana Kantego, kapłana, głównego patrona Krakowa,
- w czwartek – wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa,

4. W następną niedzielę przeżywać będziemy w całym Kościele jako Światowy
Dzień Misyjny. Przyszła niedziela rozpocznie Tydzień Modlitw w intencji Misji
świętych i misjonarzy:. Misje możemy wspierać przez modlitwę i ofiarę. Taca w
przyszłą niedzielę przeznaczona będzie na misje.

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. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na
potrzeby Parafii i na nasze zakonne Wyższe Seminarium Duchowne.
Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do świątyni.
7. Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszli: + Tadeusz Ciesielski z ul.
Trynitarskiej, + Krystyna Pryl z ul. Meiselsa, i + Robert Smaga z ul Halickiej.
Polecajmy ich Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek...
Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom dziękujemy za dar wspólnej Mszy św. i
życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Różańcowej. Niech
każdego z nas swoją wstawienniczą modlitwą otoczy Św. Stanisław Kazimierczyk. Wszystkim na
cały nowy tydzień życzymy: Szczęść Boże
Kanonicy Regularni Laterańscy.

Ogłoszenia duszpasterskie – 24. 10. 2010
XXX Niedziela Zwykła

1. Dziękujemy bardzo serdecznie tym wszystkim, którzy w minioną niedzielę
uczestniczyli w kanonizacji Świętego Stanisława Kazimierczyka; czy to osobiście w
Rzymie, czy przez pośrednictwo mediów, czy przez obecność przy Jego relikwiach
tu, w Bazylice Bożego Ciała. Dziękujemy Panu Bogu za ten wielki dar świętości
Świętego Stanisława Kazimierczyka. Msza św. ku czci Świętego Stanisława
Kazimierczyka będzie sprawowana przy Jego relikwiach w każdy czwartek o
godzinie 1900. Będzie to Msza św. składkowa.
2. 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.

3. Nabożeństwo Różańcowe dzisiaj i przez cały tydzień o godz. 1830. Zakończenie
nabożeństw różańcowych w następną niedzielę o godz. 1815.
4. W czwartek dzień imienin ks. Tadeusza Masłowskiego i diakona Szymona Szajko.
Msza św. w int. Solenizantów o godz. 1200.
5. 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 za tych, którzy to święte miejsce napełniają modlitwą.
6. Na wypominki jednorazowe Klerycy naszego Zakonu przyjmują w przedsionkach
kościoła. Na wypominki roczne i miesięczne przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej i
zakrystii.
7. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na
potrzeby naszej Parafii i na nasze zakonne Wyższe Seminarium Duchowne.
Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do świątyni.
8. Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszli + Irena Oleszak z ul. Bocheńskiej i
+ Marian Grzęda z ul Dajwór. 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 – 31.10. 2010
XXX Niedziela Zwykła – Rocznica poświęcenia Kościoła Własnego

Zakończenie Nabożeństwa Różańcowego dzisiaj o godz. 1815, z procesją do pięciu
ołtarzy. Dziękujemy wszystkim którzy przez cały październik wiernie trwali przy Maryi na
modlitwie różańcowej.

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 – 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.
We wtorek – 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. 630, 800, 1200 i o 1900. Procesja z modlitwami za zmarłych w kościele
po Mszy św. godz. 800,1200, 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.

W czwartek imieniny Brata Karola Krzyżanowskiego. Msza św. o godzinie 1900. Zapraszamy
do wspólnej modlitwy. W każdy czwartek o godzinie 1900 Msza św. składkowa przy
relikwiach Św. Stanisława Kazimierczyka. Zapraszamy serdecznie.

W tym tygodniu 1 czwartek, 1 piątek i 1 sobota miesiąca.
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na potrzeby
parafii i na nasze Zakonne Wyższe Seminarium Duchowne. Dziękujemy za kwiaty.

Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszły + Bogumiła Mądel z ul. Jakuba i + Maria
Smagacz z ul. Św. Wawrzyńca. Polećmy je 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.

1 listopada 2010 – niedziela
Uroczystość Wszystkich Świętych

Dzisiaj Uroczystość Wszystkich Świętych - Święto obowiązkowe. To dzisiejsze
święto w naszym kościele przeżywamy ze szczególną radością: 17 października do świętych
Kościoła Katolickiego został oficjalnie włączony Św. Stanisława Kazimierczyk. Dzisiaj
dziękujemy Bogu za ten wielki dar Kanonizacji Św. Stanisława Kazimierczyka.
Wspominamy świętych, którzy odeszli z tej ziemi i osiągnęli już pełnię życia i
szczęścia. Święci cieszą się chwałą oglądania Boga, a dla nas wszystkich są wzorem do
naśladowania.

Dziś i jutro można uzyskać Odpust Zupełny i ofiarować go za jednego zmarłego.
Warunkiem uzyskania odpustu jest: pobożne nawiedzenie kościoła, stan Łaski Uświęcającej
(stan duszy bez grzechu ciężkiego i bez przywiązania do grzechu), odmówienie modlitwy
Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz modlitwa na intencję Ojca Świętego.

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

Zapraszamy dziś na tradycyjne Nieszpory za zmarłych z procesją w kościele o godz.
18 . Nieszpory te wprowadzą nas w temat i atmosferę Dnia Zadusznego.
00

Jutro 2 listopada - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny.
Msze święte za zmarłych polecanych w wypominkach o godz. 630, 800, 12 i o 1900. Po Mszach
św. o godz. 800 i 1200 procesja w kościele z modlitwami wstawienniczymi za zmarłych.
Nieszpory żałobne o godz. 1800, a po nich procesja w kościele z modlitwami za zmarłych.
W każdy czwartek o godzinie 1900 Msza św. składkowa przy relikwiach Św.
Stanisława Kazimierczyka. Zapraszamy serdecznie.

Wypominki w miesiącu listopadzie przed wieczorną Mszą św. w poniedziałki,
wtorki i soboty o godz. 1815. Wypominki łączymy z modlitwą różańcowa.

Wypominki roczne w każdy ostatni piątek miesiąca o godz. 1830, a o godz. 1900
Msza św. za wszystkich zmarłych polecanych w wypominkach rocznych. W każdy ostatni
piątek miesiąca zapraszamy do wspólnej modlitwy.

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

Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej naszym Drogim Parafianom,
Gościom i Dobrodziejom życzymy: zdrowego i miłego wypoczynku świątecznego. Niech
św. Stanisław Kazimierczyk wspiera nas w drodze do nieba. Niech pamięć i modlitwy za
zmarłych w tych dniach pomogą nam lepiej zrozumieć sens i ostateczny cel naszego życia.

Kanonicy Regularni Laterańscy

Ogłoszenia duszpasterskie – 07. 11.2010 – XXXII Niedziela Zwykła

Dzisiejsza niedziela jest 32 Niedzielą Zwykłą. Nieszpory Niedzielne o godz. 1830.

Jutro, 8 listopada w Zakonach Kanoników Regularnych święto Wszystkich Świętych Zakonu
Kanoników Regularnych. Dziękować będziemy Bogu za wielki dar świętych, szczególnie za

kanonizację św. Stanisława Kazimierczyka, a dla współcześnie żyjących w zakonach kanoniczych
prosimy Boga o łaskę takiego życia, aby i oni mogli zdobyć stan świętości.
We wtorek przeżywać będziemy Rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, z którą nasz
Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich jest związany historycznie i od której czerpie swoją
nazwę.

W czwartek 11 listopada przypada Święto Niepodległości. Mija 92 lat od dnia, kiedy Polska
po latach rozbiorów odzyskała niepodległość. Msza św. w intencji Ojczyzny w czwartek o godz.
1200.

W tym tygodniu w Liturgii Kościoła obchodzić będziemy:
w poniedziałek – wszystkich Świętych Zakonu Kanoników Regularnych
we wtorek – rocznica Poświęcenia Bazyliki na Lateranie
w środę – wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła
w czwartek – wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa
w piątek – wspomnienie Jozafata, biskupa i męczennika;
w sobotę – wspomnienie św. Benedykta, Jana , Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych
męczenników Polski;

W środę o godzinie 1600 Msza św. dla ludzi chorych i cierpiących.

Wypominki za zmarłych przez cały listopad w poniedziałki, wtorki, środy i soboty o godz.
18 połączone z modlitwą różańcową. Można zgłaszać swoich zmarłych.
15

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 odeszli do wieczności + Zdzisław Bałko z ul. Dietla i + Krzysztof
Lipski z ul. Berka Joselewicza. Polecajmy ich 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.

21. 11. 2010 – 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 czwartek 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.

4. Za tydzień 28 października, pierwsza Niedziela Adwentu. Rozpoczniemy Nowy Rok
liturgiczny Kościoła, obchodzony pod hasłem – „W komunii z Bogiem”.
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. W czwartek o godzinie 1900 Msza św. składkowa przy relikwiach św. Stanisława
Kazimierczyka. Zapraszamy serdecznie do wspólnej modlitwy.
7. Wypominki za zmarłych w poniedziałek, wtorek i w sobotę o godz. 1815.
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.
Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy zdrowego i miłego
wypoczynku niedzielnego, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Zbawiciela i
Świętego Stanisława Kazimierczyka na ostatnie dni Roku Kościelnego. Wszystkim na
nowy tydzień Szczęść Boże.
Kanonicy Regularni Laterańscy.

