1 stycznia 2011 – Nowy Rok
Oktawa Narodzenia Pańskiego - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

Na progu Nowego roku Pańskiego 2011 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 Stanisława Kazimierczyka i Świętego Brata Alberta Patronów Krakowskiego Kazimierza.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziękujemy wszystkim, którzy wczoraj wzięli udział w nabożeństwie na zakończenie
Starego roku 2010. 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 3 stycznia) rozpoczniemy kolędę – czyli wizytę duszpasterską w
rodzinach naszej Parafii przy ulicach Starowiślnej, Rzeszowskiej, Jakuba, Kupa, Dietla,
Św. Sebastiana 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 2011 roku niedziela.
4. Polećmy Bożemu Miłosierdziu wszystkich zmarłych z naszej Parafii i z naszych
Rodzin w minionym, 2010 roku. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie …

5. Na dobre przeżycie wszystkich dni Nowego Roku Pańskiego 2011 przyjmijmy
błogosławieństwo Wszechmogącego Boga.

Szczęść Boże: Kanonicy Regularni Laterańscy
02.01.2011 – 2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim
Ogłoszenia Duszpasterskie

1.
Dzisiejsza niedziela, to druga niedziela po Narodzeniu Pańskim. Nieszpory i Modlitwa
na zakończenie dnia codziennie o godzinie 1800.
2.
W czwartek 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 czwartek będą odprawiane jak w
niedzielę. Trzech króli jest to święto obowiązkowe. Taca z trzech Króli
przeznaczona jest na Misje.
3.
W czwartek minie 32 lata od dnia święceń biskupich Ks. Kardynała
Franciszka Macharskiego, 15 lat od święceń Biskupich kardynała Stanisława
Ryłko i 11 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, Św. Sebastiana 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.

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. O
wstawiennictwo przed Tronem Bożym prosimy naszego Świętego Stanisława.

Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!
Kanonicy Regularni Laterańscy

W czwartek 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 + 2011
Msze święte w czwartek będą odprawiane
jak w każdą niedzielę
Trzech króli jest to święto obowiązkowe – dlatego tego
dnia nie będzie kolędy.
Taca z trzech Króli przeznaczona jest na Misje.

16 stycznia 2010 r. – II Niedziela Zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie

1.

Dzisiaj 2 Niedziela Zwykła. Nieszpory i Modlitwy na zakończenie dnia
codziennie o godzinie 1800. Dzisiaj także trzecia niedziela miesiąca
stycznia: jest to niedziela adoracyjna. Zapraszamy na adorację
Najświętszego Sakramentu na godz. 1830.

2.

W piątek dzień imienin naszego Pana Organisty Jarosława. Msza św. w
int. Pana Organisty w piątek o godzinie 1200. Już dzisiaj składamy Panu
Jarosławowi najserdeczniejsze życzenia.

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

4. Kolęda w tym tygodniu: przy ul. Bocheńskiej, Nowej, Placu Nowym,
Bożego Ciała, Bartosza, Plac Bawół, Bonifraterskiej, Dajwór, Estery,
Gazowej, Izaaka, Józefa, Krakowskiej, Meiselsa, Podgórskiej,
Podbrzezie, Szerokiej, Mostowej, Warszauera, Trynitarskiej, Św.
Wawrzyńca, Wąskiej i Placu Wolnica. Za przyjmujących kolędę modlimy
się codziennie w czasie Mszy świętej o godzinie 1200.
5. W następną Niedzielę o godzinie 1300 opłatek dla Żywego Różańca.
Zapraszamy bardzo serdecznie do Sali katechetycznej.
6. W dniach od 18 do 25 stycznia 2010 roku w naszej archidiecezji Tydzień
Modlitw o Jedność Chrześcijan.
7. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu
na potrzeby naszej Parafii, na nasze Zakonne Seminarium Duchowne.
Wszystkim naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom
życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela.
Obfitości Bożych łask życzymy wszystkim przyjmującym w tym tygodniu
kolędę.

Szczęść Boże!
Kanonicy Regularni Laterańscy

23.01.2011 r. – III Niedziela Zwykła
Ogłoszenia Duszpasterskie

1. Zapraszamy do wspólnego śpiewania Nieszporów Niedzielnych i Komplety
razem z naszą Wspólnotą Zakonną codziennie o godz. 1800.
2. We wtorek przeżywać będziemy Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.

3. We wtorek 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 w środę o
godz. 1200.
4. W najbliższy piątek dzień imienin naszego Współbrata ks. Tomasza
Tyszkiewicza CRL. Msza św. w intencji Ks. Tomasza w piątek o godzinie 1200.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
5. W Liturgii w tym tygodniu, obchodzić będziemy:
w poniedziałek – wsp. św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła
we wtorek – Święto nawrócenia św. Pawła Apostoła
w środę – wspomnienie świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa
w czwartek – wspomnienie bł. Jerzego Matulewicza, biskupa
w piątek – wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła.

6. Kolęda w tym tygodniu: przy ul. Bożego Ciała, Bartosza, Bonifraterskiej,
Dajwór, Estery, Gazowej, Józefa, Podgórskiej, Mostowej, Św. Wawrzyńca,
Wąskiej i Placu Wolnica. Za przyjmujących kolędę modlimy się codziennie w
czasie Mszy świętej o godzinie 1200. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
7. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary na nasze Zakonne Wyższe
Seminarium Duchowne i na potrzeby naszej Parafii.
8. Z naszej Rodziny parafialnej odeszli do wieczności + Jacek Malcher z ul. Dietla,
+ Helena Gawrońska z ul. Berka Joselewicza, + Maria Matoga z ul. Starowiślnej
i + Jan Migdał z ul. Brzozowej. Polećmy ich Bożemu Miłosierdziu. Wieczny
odpoczynek…
9. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym drogim Parafianom,
Gościom i Dobrodziejom życzymy zdrowego wypoczynku niedzielnego,

Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela i św. Stanisława
Kazimierczyka .
Wszystkim: Szczęść Boże!
Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

30.01.2011 r. – IV Niedziela Zwykła
Ogłoszenia Duszpasterskie

Zapraszamy do wspólnego śpiewania Nieszporów Niedzielnych i Komplety
razem z naszą Wspólnotą Zakonną o godz. 1800.

W środę, 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. Taca zbierana 2 lutego
przeznaczona jest na klasztory klauzurowe
Także 2 lutego obchodzimy XV Dzień Życia Konsekrowanego, w kościołach
zakonnych odnawia się w tym dniu śluby zakonne. W środę śluby zakonne odnowią
Księża, Bracia i Siostry Zakonne. W środę mija druga rocznica od poświęcenia
odrestaurowanej kaplicy Zwiastowania. Także obraz Matki Zbawiciela po koronacji
Koronami Papieskimi wrócił na swoje miejsce do kaplicy Zwiastowania. Tego
poświęcenia dokonał dwa lata temu 2 lutego 2009 kardynał Metropolita Krakowski
Ks. Stanisław Kardynał Dziwisz.
W Liturgii w tym tygodniu, obchodzić będziemy;
w poniedziałek – wspomnienie św. Jana Bosko, kapłana
w środę – Matki Bożej Gromnicznej;
w czwartek – wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika;
w sobotę – wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy;

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. 1200 lub 1900.

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 + Janina
Smogorzewska z ul. Szerokiej. Polećmy ją Bożemu Miłosierdziu. Wieczny …

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym drogim Parafianom i
Gościom, życzymy zdrowego wypoczynku niedzielnego, Bożego błogosławieństwa,
opieki Matki Zbawiciela i Świętego Stanisława Kazimierczyka.
Wszystkim: Szczęść Boże!
Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

2 lutego 2011 roku
Święto Ofiarowania Pańskiego,
(Matki Bożej Gromnicznej).

Poświecenie gromnic 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

XV 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 i o nowe powołania
do życia konsekrowanego

06.02.2011 r. – V Niedziela Zwykła

Ogłoszenia Duszpasterskie

1. Nieszpory i Modlitwa na zakończenie dnia w naszej bazylice codziennie o
godzinie 1800. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
2. W Liturgii Kościoła w tym tygodniu, obchodzić będziemy:
w czwartek – wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy;
w piątek – wspomnienie Najśw. Maryi Panny z Lourdes;

W piątek, już po raz 18 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.
4. W czwartek o godzinie 1900 Msza święta w intencjach składkowych.
Intencje nasze osobiste i intencje naszych bliskich na tę Mszę św.
składkową można składać do skarbony przy ołtarzu św. Stanisława, lub
zgłaszać w zakrystii
5. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Wyższe
Seminarium Duchowne i na potrzeby Parafii.

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym drogim Parafianom,
Gościom i Dobrodziejom życzymy zdrowego wypoczynku niedzielnego, Bożego
błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela. O wstawiennictwo przed tronem
Wszechmogącego Ojca w niebie prosimy naszego Świętego Stanisława.

Wszystkim: Szczęść Boże!
Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

Zaproszenie
na XVIII Światowy Dzień Chorych
W piątek już po raz 18 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.
13.02.2011. r. – VI Niedziela Zwykła
Ogłoszenia Duszpasterskie

1. Dzisiaj szósta Niedziela Zwykła w Roku Liturgicznym Kościoła. Nieszpory
Niedzielne i Modlitwy na zakończenie dnia w naszej Bazylice codziennie o
godzinie 1800. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
2. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy w miniony piątek
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. Nabożeństwa w tygodniu w naszej Bazylice:
• W poniedziałek o godzinie 800 Msza Święta przy ołtarzu Św. Stanisława
Kazimierczyka

• W środę o godzinie 1830 Nabożeństwo do Matki Zbawiciela a po nim
Msza święta w intencji próśb i podziękowań do Matki Najświętszej w
kaplicy Zwiastowania
• W czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.
• W czwartek wieczorem Msza św. składkowa w intencji próśb i
podziękowań do Świętego Stanisława Kazimierczyka
• W piątek o godzinie 1830 - Droga Krzyżowa

serdecznie zapaszmy do wspólnej modlitwy

4. Jutro w liturgii Kościoła przeżywać będziemy Święto świętych Cyryla i
Metodego – Patronów Europy.
5. W tym tygodniu w piątek dzień imienin Siostry Konstancji. W intencji
Siostry Solenizantki modlić się będziemy w następną niedzielę na Mszy
św. o godzinie 930.
6. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Wyższe
Seminarium Duchowne i na potrzeby Parafii.
7. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym drogim
Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy zdrowego wypoczynku
niedzielnego, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Zbawiciela i
wstawiennictwa przed Bogiem Świętego Stanisława Kazimierczyka
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże
Kanonicy Regularni Laterańscy

20.02.2011. r. – VII Niedziela Zwykła
Ogłoszenia Duszpasterskie

1. Dzisiaj siódma Niedziela Zwykła w Roku Liturgicznym Kościoła. Nieszpory
Niedzielne i Modlitwy na zakończenie dnia w naszej Bazylice codziennie o
godzinie 1800. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
2. Spotkania dla Kandydatów do bierzmowania z Ks. Tomaszem
Tyszkiewiczem CRL:
we wtorek o godzinie 1730 dla dziewcząt
w środę o godzinie 1730 dla chłopców

3. Nabożeństwa w tygodniu w naszej Bazylice:
• W poniedziałek o godzinie 800 Msza Święta przy ołtarzu Św. Stanisława
Kazimierczyka
• W środę o godzinie 1830 Nabożeństwo do Matki Zbawiciela a po nim
Msza święta w intencji próśb i podziękowań do Matki Najświętszej w
kaplicy Zwiastowania
• W czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.
• W czwartek wieczorem Msza św. składkowa w intencji próśb i
podziękowań do Świętego Stanisława Kazimierczyka
• W piątek o godzinie 1830 - Droga Krzyżowa
4. We wtorek w liturgii Kościoła przeżywać będziemy Święto Katedry
Świętego Piotra Apostoła. Jest to szczególny dzień naszej modlitwy w
intencji naszego Ojca Świętego.
5. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Wyższe
Seminarium Duchowne i na potrzeby naszej Parafii.
6. Z naszej rodziny Parafialnej Bóg odwołał do wieczności + Rozalię Wcisło z
ul Miodowej, + Karola Janik z ul. Starowiślnej i + Jadwigę Hojda z ul.
Dajwór. W Zakonie Braci Albertynów zmarł + Brat Kazimierz Mnich. Msza
św. pogrzebowa + Brata Kazimierza we wtorek o godz. 1030.
odprowadzenie do grobu o godzinie 1215 na Rakowicach. Prośmy o
miłosierdzie dla naszych drogich zmarłych: Wieczny odpoczynek …

7. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym drogim
Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy zdrowego wypoczynku
niedzielnego, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Zbawiciela i
wstawiennictwa przed Bogiem Świętego Stanisława Kazimierczyka
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże
Kanonicy Regularni Laterańscy

27.02.2011. r. – VIII Niedziela Zwykła
Ogłoszenia Duszpasterskie

8. Dzisiaj ósma Niedziela Zwykła w Roku Liturgicznym Kościoła. Nieszpory
Niedzielne i Modlitwy na zakończenie dnia w naszej Bazylice codziennie o
godzinie 1800. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
9. Nabożeństwa w tygodniu w naszej Bazylice:
• W poniedziałek o godzinie 800 i w czwartek o godzinie 1900 Msze Święte
przy ołtarzu Św. Stanisława Kazimierczyka
• W środę o godzinie 1830 Nabożeństwo do Matki Zbawiciela.
• W czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.
• W piątek o godzinie 1830 - Droga Krzyżowa
10.W piątek w liturgii Kościoła przeżywać będziemy Święto Świętego
Kazimierza, patrona Archidiecezji Krakowskiej.
11.W tym tygodniu 1 czwartek, pierwszy piątek i 1 sobota miesiąca.
Duszpasterz chorych będzie odwiedzał chorych w ich domach.
Zachęcamy do licznej spowiedzi i Komunii Świętej. Msza św. dla dzieci w
pierwszy piątek o godzinie 1700.
12.Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Wyższe
Seminarium Duchowne i na potrzeby naszej Parafii.

13.Z naszej rodziny Parafialnej Bóg odwołał do wieczności + Katarzynę Janik
z ul. Berka Joselewicza, + Władysława Kochan z ul. Starowiślnej i +
Mariana Jędrychowskiego z ul. Starowiślnej. Prośmy o Miłosierdzie Boże
dla naszych drogich zmarłych: Wieczny odpoczynek …
14.Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym drogim
Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy zdrowego wypoczynku
niedzielnego, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Zbawiciela i
wstawiennictwa przed Bogiem Świętego Stanisława Kazimierczyka
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże
Kanonicy Regularni Laterańscy

06.03.2011. r. – IX Niedziela Zwykła
Ogłoszenia Duszpasterskie

15.
Dzisiaj dziewiąta Niedziela Zwykła, ostatnia przed Wielkim
Postem. Nieszpory i Modlitwy na zakończenie dnia w naszej
Bazylice codziennie o godzinie 1800. Zapraszamy do wspólnej
modlitwy.
16.
We wtorek o godzinie 1200 Msza św. w intencji Ks.
Kazimierza Łataka CRL z okazji minionych imienin. Także we

wtorek o godzinie 1200 Msza św. w intencji Kobiet z okazji
Międzynarodowego Dnia kobiet
17.
W środę – 9 marca– 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 dzieci, młodzież i dorosłych do tej prastarej praktyki
pokutnej. W Środę Popielcową wszystkich wierzących
obowiązuje post ścisły i nie można w tym dniu korzystać z
żadnej dyspensy.
18.

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.

19.
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.
20.
W naszej Archidiecezji rozpoczyna się dzisiaj 6 marca okres
spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej i potrwa on do 19
czerwca.

21.
W sobotę, 12 marca o godzinie 1700 Kardynał Metropolita
udzieli posług lektoratu i akolitatu Klerykom Archidiecezjalnego
Seminarium Krakowskiego i Seminarium Sosnowieckiego.
Zapraszamy na tę piękną uroczystość naszych Drogich Parafian
w sobotę o godzinie 1700.
22.
W niedzielę 13 marca 2011 roku o godzinie 1700 można
będzie posłuchać świadectwa człowieka, który przez 20 lat był
uzależniony od heroiny i został ocalony przez Bożą Miłość.
Miejsce spotkania: Gimnazjum nr 3 przy ul. Wąskiej 5 w Sali
gimnastycznej.
23.
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary na nasze
Zakonne Wyższe Seminarium Duchowne i na potrzeby naszej
Parafii.
24.
Z naszej rodziny Parafialnej Bóg odwołał do wieczności +
Annę Słota z ulicy Dietla. Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszej
Siostry i wszystkich naszych drogich zmarłych: Wieczny
odpoczynek …
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. Naszego Świętego Stanisława prosimy o pomoc w dobrym
przeżyciu Wielkiego Postu.
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.
09.03.2011 – Środa Popielcowa
Ogłoszenia Duszpasterskie

1. Dzisiaj rozpoczynamy Okres Wielkiego Postu. Obrzęd pokutny posypania
głów popiołem w środę na wszystkich Mszach św. o godz. 630, 800, 1200,

1600 i 1900. W Środę Popielcową wszystkich wierzących obowiązuje post
ścisły i nie można w tym dniu korzystać z żadnej dyspensy.
2. Nabożeństwa Wielkopostne w naszym kościele:
a. Droga Krzyżowa – w niedziele po zakończeniu Mszy św. ok. godziny
1300; w piątki dla dzieci – o godz. 1730, dla dorosłych o godz. 1830 i
dla młodzieży (szczególnie dla przygotowujących się do
bierzmowania) o godz. 1930.
b. Gorzkie Żale – w niedzielę o godz. 1645 z kazaniem pasyjnym,
błogosławieństwem Eucharystycznym i ucałowaniem Relikwii Krzyża
św.
c. Godzinki o Męce Pańskiej – w niedziele o godz. 740.

3. Kwartalne dni modlitw o ducha Pokuty, dobrą spowiedź i poprawę życia
trwają od dzisiaj do niedzieli.
4. W piątki Wielkiego Postu za pobożne odmówienie po Komunii św.
modlitwy: „Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu” przed wizerunkiem Jezusa
Chrystusa Ukrzyżowanego można uzyskać odpust zupełny.

5. Odpust zupełny można zyskać także za pobożne odprawienie Drogi
Krzyżowej. W indywidualnym odprawianiu trzeba przechodzić od stacji
do stacji. Odpust taki można zyskiwać codziennie, nie tylko w Wielkim
Poście, lecz w ciągu całego roku.
6. Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Miłym Gościom i Dobrodziejom
naszej Parafii życzymy dobrego przeżycia Wielkiego Postu i ducha pokuty,
który prowadzi do nawrócenia i pojednania się z Bogiem i ludźmi.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże
Kanonicy Regularni Laterańscy

13.03.2011 r. – I Niedziela Wielkiego Postu
Ogłoszenia Duszpasterskie

W Środę Popielcową rozpoczęliśmy, okres Wielkiego Postu, czas pokuty, nawrócenia i głębszej
refleksji nad Tajemnicą Męki i Śmierci Chrystusa Pana dla naszego zbawienia. W duchu wiary i
odpowiedzialności za zbawienie przyjmijmy słowa św. Pawła Apostoła: „W imię Chrystusa prosimy:
Pojednajcie się z Bogiem....

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

Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym, błogosławieństwem
Eucharystycznym dziś o godz. 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 o modlitwę o nawrócenie grzeszników.

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)

W sobotę Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, Patrona
Miasta Krakowa. W tym dniu wypada także 13 rocznica święceń biskupich
naszego Metropolity Stanisława kardynała Dziwisza, którego posługę w Kościele
Krakowskim polecać będziemy Bogu w naszych modlitwach.

Dzisiaj o godzinie 1700 można będzie posłuchać świadectwa człowieka, który
przez 20 lat był uzależniony od heroiny i został ocalony przez Bożą Miłość.
Miejsce spotkania: Gimnazjum nr 3 przy ul. Wąskiej 5 w Sali gimnastycznej.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na
potrzeby parafii i na potrzeby biednych. Dziękujemy za kwiaty do Bożego Grobu.

Z naszej rodziny parafialnej Bóg odwołał do wieczności + Annę Wancura z ul. Nowej.
Polecajmy ją Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek …

Wszystkim naszym Drogim Parafinom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłego
wypoczynku niedzielnego, zdrowia i Bożego błogosławieństwa na owocne
przeżywanie Wielkiego Postu. Świętego Stanisława Kazimierczyka prosimy, aby
wstawiał się za nami do Boga.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże! Kanonicy Regularni Laterańscy.
20.02.2011 r. – Ogłoszenia Duszpasterskie
na II Niedzielę Wielkiego Postu

Przeżywamy 2 Niedzielę Wielkiego Postu.
Droga Krzyżowa dziś po zakończeniu Mszy św. południowej około godz. 1300.

Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym, i ucałowaniem Relikwii Krzyża o godz.
1645. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału.
Nabożeństwa stałe w ciągu tygodnia:
– w poniedziałek o godz. 8.00 i w czwartek o godzinie 19.00 – Msze św. w
intencji próśb i podziękowań do Św. Stanisława Kazimierczyka.

– 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).

W piątek Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Dzień ten przeżywany jest w
Kościele jako Dzień Świętości Życia. W piątek na Mszy św. o godz. 1900
rozpoczniemy Duchową Adopcję Dziecka poczętego. Deklaracje do duchowej
adopcji są na ołtarzu Matki Bożej Łaskawej. W piątek przychodzimy na godz. 1900 z
wypełnionymi deklaracjami. Bardzo gorąco zachęcamy do podejmowania duchowej
adopcji wszystkich. W piątek wieczorem przynieśmy ze sobą świece.

Przy ołtarzu M. B. Łaskawej wystawiona jest skarbonka, do której możemy wrzucać
ofiary na kwiaty do Bożego Grobu. Dziękujemy za pomoc.

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).

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Wyższe Seminarium
Duchowne, na potrzeby Parafii i za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, Gościom i
Dobrodziejom życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela. Świętego
Stanisława Kazimierczyka prosimy o łaskę owocnego przeżywania Wielkiego Postu.
Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

27.03.2011 r. – III Niedziela W. Postu
Ogłoszenia Duszpasterskie

Przeżywamy 3 Niedzielę Wielkiego Postu.
Droga Krzyżowa dziś po zakończeniu Mszy św. południowej około godz. 1300.

Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym, i ucałowaniem Relikwii Krzyża o godz.
1645. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału.
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).

Dziękujemy bardzo serdecznie tym wszystkim, którzy w miniony piątek, w
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego podjęli dzieło Duchowej Adopcji Dziecka
Poczętego. Niech Matka Boża uprosi Wam potrzebne łaski i dar wytrwałej
modlitwy.

Przy ołtarzu M. B. Łaskawej wystawiona jest skarbonka, do której możemy wrzucać
ofiary na kwiaty do Bożego Grobu. Dziękujemy za pomoc.

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).

W tym tygodniu 1 piątek i 1 sobota miesiąca. Dzieci w tym tygodniu przychodzą na
Drogę Krzyżową. Będzie możliwość spowiedzi i Komunia św.

Rekolekcje Wielkopostne rozpoczną się 10 kwietnia. Prosimy o zarezerwowanie
sobie czasu i prosimy o modlitwę w intencji O. Rekolekcjonisty, w intencji naszej
Parafii i dobrego przeżycia rekolekcji.

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Wyższe Seminarium
Duchowne, na potrzeby Parafii i za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, Gościom i
Dobrodziejom życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela. Świętego
Stanisława Kazimierczyka prosimy o łaskę owocnego przeżywania Wielkiego Postu.
Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

10.04..2011 r. – V Niedziela Wielkiego Postu
Ogłoszenia Duszpasterskie

Dziś 5 Niedziela Wielkiego Postu. Dziś z całą naszą Ojczyzną przeżywamy 71
rocznicę Mordu Katyńskiego i 1 rocznicę tragedii samolotowej pod
Smoleńskiem. Msza św. w intencji pomordowanych i Ofiar tragedii
samolotowej odprawiona będzie o godzinie 930.

Dziś rozpoczynamy nasze Rekolekcje Wielkopostne. Rekolekcje prowadzi Ojciec
Melchior Królik, Paulin z Jasnej Góry. Bardzo serdecznie dziękujemy Ojcu
Melchiorowi za przybycie do nas. Ofiary zbierane w poniedziałek i wtorek
przeznaczone są na pomoc Ojcom Paulinom i na wsparcie ich wielorakiej
działalności dla Kościoła w naszej Ojczyźnie. Zachęcamy gorąco do licznego
udziału w rekolekcjach. Prosimy o modlitwę w intencji Rekolekcji i w intencji
Ojca Melchiora, który będzie je prowadził. Program rekolekcji wyłożony jest na
ołtarzach Michała Archanioła i Bożego Miłosierdzia. Przyjdźmy na rekolekcje
sami i zaprośmy innych.

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.

W sobotę o godzinie 1100 Metropolita Krakowski Stanisława Kardynał Dziwisz
udzieli Sakramentu bierzmowania dla Młodzieży Parafii należących do naszego
Dekanatu Kazimierzowskiego. Jesteśmy po Kanonizacji naszego Świętego
Stanisława Kazimierczyka i dlatego tu, przy jego relikwiach chcemy gromadzić
młodzież całego naszego dekanatu w dniu tak ważnym dla Młodzieży, jakim jest
dzień przyjęcia darów Ducha Świętego.

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.

Caritas proponuje nam pomoc w wypełnianiu druków PIT. Zapraszamy do salki
Katechetycznej we wszystkie poniedziałki kwietnia w godz. Od 1830 do 2000.

Zachęcamy do zapisywania się na naszą parafialną Pielgrzymkę na Jasną Górę w
maju. Jest już zapisane kilkadziesiąt osób, czekamy na nowe zgłoszenia do 2
autokaru.

Młodzież w przedsionkach kościoła rozprowadza karty świąteczne, które
własnoręcznie wykonała na zajęciach z naszymi Siostrami katarzynkami. Dochód z
rozprowadzania kart jest przeznaczony na pomoc dzieciom z naszej Szkoły
Podstawowej .

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 + Leszek Wybranowski z ul.
Berka Joselewicza i + Rafaela Waliszewska z ul. Dietla. 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 życzymy owocnego przeżycia rekolekcji i
opieki naszego Świętego Stanisława Kazimierczyka.

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

21.04.2011 – Wielki Czwartek – Ogłoszenia Duszpasterskie

Porządek nabożeństw Świętego Triduum Paschalnego

Dzisiaj po Mszy św. przeniesienie P. Jezusa w Najśw. Sakramencie do „Ciemnicy”.
O godzinie 2100 w naszym kościele Godzina Święta pod przewodnictwem Księdza
Kardynała Stanisława Dziwisza.

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 na
Skałce. Zakończenie przy naszej Bazylice Bożego Ciała.
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i nie można korzystać z dyspensy.

W WIELKĄ SOBOTĘ - Liturgia Wigilii Wielkanocnej i uroczysta Msza św. o godz. 1900. W
tym dniu przynosimy ze sobą do kościoła świece z zabezpieczeniem przed polaniem
woskiem posadzki i ławek kościelnych.
Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę od godz. 1000 do godz. 1730.
W Wielką Sobotę zachęcamy do powstrzymywania się od pokarmów mięsnych, czyli
do postu jakościowego. Adoracja Pana Jezusa przy Grobie Pańskim trwać będzie do
godz. 2100.

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.

Dyżur księży w konfesjonale i możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty w
Wielki Piątek i Sobotę od godz. 700 – 1900.
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.
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Ogłoszenia Duszpasterskie – Niedziela Palmowa – 17 kwietnia 2011
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.

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”. O godz. 2100 –
godzina Święta [Seminarium Metropolitalne – przewodniczy Ksiądz Stanisław Kardynał
Dziwisz]. 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
00

Najświętszym Sakramencie do Grobu Pańskiego. Adoracja przy Grobie Pańskim będzie
trwała do godziny 2400. Wznowienie o godzinie 6 rano. Kościół pomiędzy godziną 24 w nocy
a 6 rano będzie zamknięty.
Po zakończeniu Liturgii wielkopiątkowej rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia Bożego.
W Wielki Piątek Droga Krzyżowa ulicami Kazimierza, rozpoczęcie o godz. 1500 na Skałce,
zakończenie przy Bazylice Bożego Ciała.
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.

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. Przed nami pierwszy Wielki Tydzień po
Kanonizacji Świętego Stanisława. Dlatego jego prosimy o szczególna pomoc i opiekę.
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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”. O
godz. 2100 – godzina Święta [Seminarium Metropolitalne – przewodniczy
Ksiądz Stanisław Kardynał Dziwisz]. 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
na Skałce, zakończenie przy Bazylice Bożego Ciała.
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i nie można korzystać z dyspensy.

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

W Wielką Sobotę zachęcamy 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.
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.
22.04.2011 – 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.
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24. 04. 2011 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. Informacje na temat uroczystości beatyfikacyjnej Jana Pawła II w
Łagiewnikach. [Komunikat Kurii Metropolitalnej w Krakowie].
5. Nowenna do Miłosierdzia Bożego, rozpoczęta w Wielki Piątek w naszym
Kościele trwa przez cały tydzień po Mszy św. o godz. 19.00.

6. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Wyższe

Seminarium Duchowne, na potrzeby parafii.
7. W następną niedzielę 1 maja 2011 rozpoczniemy Nabożeństwa Majowe ku
czci Matki Bożej z procesją o godz. 1800. Już dzisiaj bardzo serdecznie na to
nabożeństwo serdecznie zapraszamy.
8. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.
Kanonicy Regularni Laterańscy.

01. 05. 2011 – II Niedziela Wielkanocna

Święto Miłosierdzia Bożego
Ogłoszenia duszpasterskie

Wyrażamy wdzięczność Bożej Opatrzności i wielką radość, że w
1.
dzisiejszą niedzielę Ojciec św. Benedykt XVI wyniesie/wyniósł do chwały
ołtarzy naszego Wielkiego Rodaka Jana Pawła II.
2.
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.
3.
Dzisiaj 1 maja, rozpoczynamy Nabożeństwa Majowe ku czci Matki Bożej
z procesją o godz. 1815. W te dni, kiedy będzie procesja Nabożeństwo
odprawiane będzie o 1815; 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 dziękować będziemy za dar Kanonizacji Św. Stanisława
Kazimierczyka i Beatyfikacji Jana Pawła II. 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.
4.
Jutro o godzinie 12oo Msza św. w int. Solenizanta: ks. Wojciecha Ćwiękały
CRL. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

5.

W Liturgii Kościoła obchodzić będziemy:
w poniedziałek – uroczystość Św. Wojciecha, BM, głównego Patrona Polski;
we wtorek – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski;
w środę – wspomnienie św. Floriana, męczennika, patrona miasta Krakowa
w czwartek – święto Świętego Stanisława Kazimierczyka;
w piątek – święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba;

w niedzielę – uroczystość Św. Stanisława, BM, głównego patrona Polski i
naszej Archidiecezji Krakowskiej;

6.
We wtorek w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski Msze
święte będą odprawiane jak w każdą niedzielę
7.
W czwartek po raz pierwszy po kanonizacji przeżywać będziemy święto
Świętego Stanisława Kazimierczyka. W tym dniu zapraszamy na godzinę 1900.
Mszy św. będzie przewodniczył Opat generalny Naszego Zakonu Bruno Guliani.
Na tę Mszę św. przybędą Szafarze Komunii Świętej, dla których Św. Stanisław
Kazimierczyk jest Patronem. Na tej Mszy św. nasz współbrat, kleryk Adam
Wójcicki złoży śluby wieczyste.
8.
W sobotę o godzinie 1900 w naszej bazylice rozpocznie się nasze
dziękczynienie za dar Kanonizacji Św. Stanisława Kazimierczyka. Na tę Mszę św.
dziękczynną przybędą zaproszeni Biskupi z Polski i Biskupi Krakowscy z
Księdzem Kardynałem Metropolitą. Bardzo ważna uroczystość w życiu naszego
Miasta, naszej Parafii i naszego Zakonu. Zapraszamy serdecznie do licznego
udziału w tej uroczystości.
9.
W następną Niedzielę w czasie uroczystości na Skałce nasze
ogólnonarodowe dziękczynienie za dar beatyfikacji Błogosławionego Jana
Pawła II i za dar kanonizacji Świętego Stanisława Kazimierczyka CRL. W
następną niedzielę, ze względu na uroczystości na Skałce zmieniony będzie plan
Mszy świętych w naszej Bazylice. Msze będą odprawiane: o godzinie 630, 800,

1600 i 1900. Wszystkich naszych Parafian zapraszamy do uczestniczenia w
uroczystościach na Skałce. Po zakończeniu uroczystości na Skałce relikwie
naszego Świętego w procesji przyniesiemy tu do bazyliki. Jeszcze raz bardzo
serdecznie zapraszamy do uczestniczenia w tych wspaniałych uroczystościach.
Jest to dla nas wielkie szczęście i ogromny zaszczyt, że dożyliśmy tych
wspaniałych wydarzeń.
10. W tym tygodniu 1 czwartek, 1 piątek i 1 sobota miesiąca. Zachęcamy do
spowiedzi i przyjmowania Komunii Świętej w czasie tych wspaniałych
uroczystości.
11. Składamy Bóg zapłać za ofiary na nasze zakonne Wyższe Seminarium
Duchowne i na potrzeby Parafii. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do naszej
Bazyliki.
12. Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim
Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy: miłej niedzieli i Bożego
błogosławieństwa przez wstawiennictwo Świętej Siostry Faustyny i Świętego
Stanisława.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!
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03.05.2011 – Ogłoszenia duszpasterskie
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

1. 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.
2. 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.
3. W czwartek Świętego Stanisława Kazimierczyka. W tym dniu zapraszamy na
godzinę 1900. Mszy św. będzie przewodniczył Opat Generalny Naszego Zakonu
Bruno Guliani. Na tę Mszę św. przybędą Szafarze Komunii Świętej naszej
Archidiecezji. Na tej Mszy św. kleryk Adam Wójcicki CRL złoży śluby wieczyste.

4. W sobotę o godzinie 1900 w naszej bazylice rozpocznie się nasze dziękczynienie
za dar Kanonizacji Św. Stanisława Kazimierczyka. Na tę Mszę św. dziękczynną
przybędą zaproszeni Biskupi z Polski i Biskupi Krakowscy z Księdzem
Kardynałem Metropolitą. Zapraszamy serdecznie do licznego udziału w tej
uroczystości.
5. W niedzielę tradycyjne procesja z relikwiami św. Stanisława Biskupa i
Męczennika. Procesja rozpocznie się o godz. 900 na Wawelu. Msza św. na
Skałce o godzinie 1000. W czasie uroczystości na Skałce dziękować będziemy za
beatyfikację Błogosławionego Jana Pawła II i za kanonizację Św. Stanisława
Kazimierczyka. W niedzielę, Msze św. będą odprawiane: o godzinie 630, 800,
1600 i 1900. Wszystkich naszych Parafian zapraszamy do uczestniczenia w
uroczystościach na Skałce. Po zakończeniu uroczystości na Skałce relikwie
naszego Świętego w procesji przyniesiemy tu do bazyliki. Zapraszamy do
uczestniczenia w tych wspaniałych uroczystościach.
6. W tym tygodniu 1 czwartek, 1 piątek i 1 sobota miesiąca. Zachęcamy do
spowiedzi i przyjmowania Komunii Świętej.
7. W czwartek Arcybractwo V Ran Pana Jezusa i Najświętszego Sakramentu
obchodzi 665 rocznicę założenia Arcybractwa.

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

08.05.2011 – Ogłoszenia duszpasterskie na V Niedzielę Wielkanocną

Dzisiejsza niedziela to III Niedziela Wielkanocna. Razem z całą naszą umiłowaną
Ojczyzną przeżywamy dziękczynienie za dar kanonizacji Świętego Stanisława
Kazimierczyka, Kanonika Regularnego i beatyfikacji Błogosławionego Jana Pawła II.

Dzisiaj procesja z relikwiami św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Świętego
Stanisława Kazimierczyka i Błogosławionego Jana Pawła II. 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.

Przeżywamy dzisiaj nasze ogólnonarodowe dziękczynienie za dar beatyfikacji
Błogosławionego Jana Pawła II i za dar kanonizacji Świętego Stanisława Kazimierczyka
CRL. Msze Święte będą odprawiane: o godzinie 630, 800, 1600 i 1900. Wszystkich
naszych Parafian zapraszamy do uczestniczenia w uroczystościach na Skałce. Po
zakończeniu uroczystości na Skałce relikwie naszego Świętego w procesji
przyniesiemy tu do bazyliki.

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

W Liturgii Kościoła obchodzić będziemy:
dzisiaj – uroczystość Św. Stanisława, Biskupa i męczennika, głównego patrona
Polski i naszej Archidiecezji Krakowskiej;
w piątek – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Fatimy;
w sobotę – święto Świętego Macieja Apostoła;

W następną Niedzielę 15 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 niedzielę na 1730 .

Za tydzień z naszej parafii uda się do Częstochowy Pielgrzymka Parafialna. W czasie
pielgrzymki modlić się będziemy w intencjach Kościoła, Ojca Świętego naszej
Ojczyzny, Parafii i nas samych.

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 + Agnieszka Maśnicką z
ulicy Mostowej i + Barbara Harlender z ul. Wrzesińskiej. Polecajmy je 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 Świętego Stanisława BM, Św. Stanisława
Kazimierczyka i Bł. Jana Pawła II.
Kanonicy Regularni Laterańscy

15. 05. 2011 – IV Niedziela Wielkanocna
Ogłoszenia duszpasterskie
Dzisiejsza 4 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.
Dziś z naszej parafii udała się do Częstochowy Pielgrzymka Parafialna pod
przewodnictwem ks. proboszcza. Nasi pielgrzymi modlą się w intencjach Kościoła,
Ojca Świętego, naszej Parafii a także w naszych intencjach. Łączmy się duchowo z
pielgrzymami w modlitwie przed Jasnogórską Królową naszego Narodu.
Nabożeństwo majowe z procesją z Najświętszym Sakramentem dziś o godz. 1815
Serdecznie zapraszamy na to nabożeństwo. W zwykłe dni nabożeństwo majowe o 1830.
Dzisiaj o godz. 1200 spotkanie organizacyjne Rodziców przed koloniami letnimi.

W Liturgii Kościoła obchodzić będziemy: w poniedziałek – Święto św. Andrzeja
Boboli, kapłana i męczennika, Patrona Polski;

Dzisiaj nasza parafia zaproszona jest na Skałkę. Nasza Parafialna Msza św. na
Skałce o godzinie o godzinie 1730 Zapraszamy na tę Mszę św..

Dzisiaj po Mszy św. o godzinie 1630 w naszym kościele zostanie wystawione
Misterium Modlitewne zatytułowane „Oto jestem Panie” w hołdzie Błogosławionemu
Janowi Pawłowi II. Serdecznie zapraszamy.
W Przedsionkach kościoła możemy nabyć oryginalną pamiątkę beatyfikacji
Błogosławionego Jana Pawła II. Jest to Papieski Dzwon. Cena takiej pamiątki 35 zł.

Chcemy przystąpić do naprawy naszych dzwonów na wieży naszej bazyliki Bożego
Ciała. Mamy wspaniałe 3 dzwony i „sygnaturkę”. Niestety nie słyszymy tych
dzwonów. Potrzebna jest modernizacja zawieszenia i napędu silników. Prosimy o
pomoc w naprawieniu tych dzwonów. Taca w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona
w całości na ten cel. Serdecznie prosimy o pomoc.

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 + Zofię
Zegarowską – Końcową z ulicy Starowiślnej i + Annę Serczyk z ul. Krakowskiej.
Polecajmy je 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 i Świętego Stanisława
Kazimierczyka.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże! Kanonicy Regularni Laterańscy

22.05.2011 – 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. Zapraszamy serdecznie do uczestniczenia w nabożeństwie.

W Liturgii Kościoła obchodzić będziemy:
we wtorek – wspomnienie Najświętszej Maryi Wspomożycielki Wiernych;
w czwartek – wspomnienie Św. Filipa Nereusza, kapłana;

W czwartek, w naszej Kanonii w Ełku o godzinie 1800 święcenia Kapłańskie otrzyma
Diakon Szymon Szajko CRL. Święcenia diakonatu otrzymają Klerycy Grzegorz
Cyganik CRL i Adam Wójcicki CRL. Dziękujemy Panu Bogu za dar nowych powołań i
bardzo prosimy o modlitwę w intencji naszych Współbraci, którzy przyjmują
święcenia.

W czwartek Dzień Matki. Msza św. w intencji wszystkich naszych Matek w
czwartek o godzinie 1900. To Szczególnie ważna intencja dla każdego człowieka:
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Za tydzień, godzinie 1030. Pierwsza komunia św. Dzieci z klas drugich. Próby przed I
Komunią Św. w poniedziałek i środę o godz. 1700. Spowiedź przed Komunią św. w
piątek o godz. 1700. Do spowiedzi św. dzieci przystępują razem ze swoimi rodzicami
i starszym rodzeństwem.

Przystępujemy do naprawy naszych dzwonów na wieży naszej bazyliki Bożego Ciała.
Mamy wspaniałe 3 dzwony i „sygnaturkę”. Potrzebna jest modernizacja zawieszenia
i nowe silniki napędzające dzwony. Na ten cel przeznaczona jest dzisiejsza taca.
Serdecznie prosimy o dalszą pomoc.

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 + Ludwika Kania z ul.
Miodowej i + Janusza Ambros z ul. Św. Sebastiana. Wieczny odpoczynek …

Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, Gościom i
Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. Całą naszą
Rodzinę Parafialną zawierzamy przez wstawiennictwo Św. Stanisława Kazimierczyka
Bogu i opiece Matki Zbawiciela.

Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!

Kanonicy Regularni Laterańscy

05.06.2011 - VII Niedziela Wielkanocna – Wniebowstąpienie Pańskie
Ogłoszenia duszpasterskie

Dzisiejsza niedziela to Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.
Nabożeństwo czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z procesją
o godz. 18.15. W dni powszednie nabożeństwo o godz. 18.30. Zapraszamy
serdecznie do wspólnej modlitwy.

W dniu dzisiejszym na Mszy św. o godzinie 11.00 dzieci z klas trzecich
przeżywają pierwszą rocznicę pierwszej Komunii Świętej. Przez
wstawiennictwo Stanisława Kazimierczyka Apostoła Eucharystii prosimy
o wielkie Duchowe owoce Komunii Świętej w życiu tych dzieci i ich rodzin.

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.

Przez cały tydzień trwały prace przy modernizacji dzwonów na naszej
wieży. Rozpoczął się już etap montowania nowych silników napędzających
dzwony. Od jutra dalszy ciąg tych prac. Następnie firma Pana Antoniego
Rducha przystąpi do konserwacji elementów zawieszenia i samych
dzwonów. Dziękujemy za ofiary na remont dzwonów. Dziękujemy za dar
Dzieciom i Rodzicom dzieci od I Komunii św. Razem na ten cel zebraliśmy do
tej pory 7772 zł. Prosimy o dalszą pomoc. Kolejna taca na dzwony będzie za
dwa tygodnie. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne
Wyższe Seminarium Duchowne i na potrzeby Parafii. Bóg zapłać za kwiaty
ofiarowane do świątyni.

W środę o godzinie 16.00 Msza św. dla chorych i w intencji chorych.

W czwartek o godz. 19.00 Msza św. w intencjach składkowych do
Św. Stanisława Kazimierczyka.

Z naszej Rodziny Parafialnej Bóg odwołał do wieczności + Jacka Puchałę –
mieszkał przy ul. Starowiślnej. Polecajmy Go Miłosiernemu Bogu: 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
i Świętego Stanisława Kazimierczyka.

Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!
Kanonicy Regularni Laterańscy
12. 06. 2011 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 Czerwcowe z procesją o godz. 1815. W dni powszednie
nabożeństwo czerwcowe 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 Liturgii Kościoła obchodzić będziemy:
w poniedziałek – święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła;
we wtorek – wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika;
w środę – wspomnienie bł. Jolanty, zakonnicy;
w piątek – wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnila;
w niedzielę – Uroczystość Najświętszej Trójcy – główna uroczystość u Ojców
Bonifratrów. W następną niedzielę kończy się okres spowiedzi wielkanocnej.

Przy naszej bazylice trwa dziś kwesta na rehabilitację ludzi niepełnosprawnych.

Bardzo serdecznie dziękujemy za ofiary na remont dzwonów. Do tej pory na ten cel
zabraliśmy 10222 zł. Dziękujemy za ofiary indywidualne. Taca w następną niedzielę
będzie w całości przeznaczona na ten cel. Dzwony już słychać. Dzwony biją pół

godziny przed każdą Mszą świętą i o godzinie 1200. 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 odeszła do wieczności + Genowefa Żółtek z ul. Bocheńskiej …

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom,
Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki
Matki Zbawiciela. O wstawiennictwo przed tronem Boga prosimy Świętego Stanisława
Kazimierczyka. Niech on uprasza nam światło Ducha Świętego na nasze życie.
Wszystkim życzymy Szczęść Boże!
Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

19 czerwca 2011 r. –Uroczystość Najświętszej Trójcy
Ogłoszenia duszpasterskie.

Dziś przeżywamy Uroczystość Najświętszej Trójcy. W naszej Parafii w
Kościele Ojców Bonifratrów doroczny odpust. Dzisiejsza uroczystość kończy
w Kościele okres spowiedzi wielkanocnej.

Nabożeństwo Czerwcowe dzisiaj o godzinie 18.15. Nabożeństwo
w tygodniu 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. Szymon Szajko CRL, który w tym roku 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. Infułat Jakub Gil z Wadowic.

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 liturgii kościoła w nadchodzącym tygodniu przeżywać będziemy:
- we wtorek

– wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

- w czwartek

– Uroczystość Bożego Ciała

- w piątek

– Uroczystość narodzenia Świętego Jana Chrzciciela;

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na remont dzwonów. Do tej pory na
remont dzwonów zebraliśmy 10722 złote. Dziękujemy za dar serca
wszystkim naszym Dobrodziejom. Dziękujemy za ofiary na nasze Zakonne
Wyższe Seminarium Duchowne i na potrzeby Parafii. Dziękujemy za kwiaty
ofiarowane do kościoła.

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim
Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej niedzieli, Bożego
błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela. Szczególnych łask życzymy na
przeżycie uroczystości Bożego Ciała. Niech Święty Stanisław Apostoł
Eucharystii uprosi nam jak największe owoce te dorocznej uroczystości
odpustowej
Wszystkim życzymy Szczęść Boże!
Księża Kanonicy Regularni Laterańscy.

Program w Triduum przed Bożym Ciałem i w Oktawie Bożego
Ciała
2011 rok godz. 18.00
1. Wystawienie NS – śpiew: „O zbawcza Hostio”
2. Nieszpory: „Boże wejrzyj”, Hymn, 3 psalmy z antyfonami
3. Kazanie
4. Dalsza część nieszporów
5. Litania do Serca Pana Jezusa
6. Procesja – śpiew: „Twoja cześć chwała”
7. Na koniec procesji – śpiew: „Przed tak Wielkim Sakramentem”
8. Błogosławieństwo NS
9. Śpiew: „Niechaj będzie pochwalony”
10.
Śpiew: „Najświętsze Serce Boże”
Uroczystość Bożego Ciała – czwartek
Całodzienne wystawienie NS po mszy św. o 6.30
6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.15, 16.00, 19.00 – Msze św.
12.15 – Msza św. a po niej procesja wokół Bazyliki.
17.00 – Nieszpory i po nich procesja ulicami Parafii
po powrocie do Bazyliki „Ciebie Boga”
hymn: „Boże cos Polskę”

Uwaga!
Ostatnie 3 dni Oktawy Bożego Ciała (wtorek, środa, czwartek):
Na rozpoczęcie przed Nieszporami podczas przeniesienia NS z bocznej
kaplicy do Ołtarza Głównego – śpiew: „Pieśń eucharystyczna”
W czwartek na zakończenie Oktawy Bożego Ciała podczas procesji –
śpiew: „Ciebie Boga wysławiamy”.
Boże Ciało - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
23.06.2011 r. – Czwartek –Ogłoszenia duszpasterskie.

Dziś Uroczystość Bożego Ciała – Święto obowiązkowe – Odpust Główny w naszej parafii. W
Bazylice Bożego Ciała możemy zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, tj. stan łaski
uświęcającej, przyjęcie Komunii św. i modlitwa w intencji Ojca św. oraz pozbycie się
przywiązania do grzechu.

Przez cały dzień, jak w każdy czwartek w naszym kościele trwa adoracja Najświętszego
Sakramentu w kaplicy Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. O godz. 15.00 Koronka i
modlitwy do Miłosierdzia Bożego.

Suma odpustowa o godz. 12.15. Po sumie procesja z Najświętszym Sakramentem wokół
kościoła. Dzisiejszą Sumę odprawi nasz Neoprezbiter Ks. Szymon Szajko CRL.

Uroczyste Nieszpory o godz. 17.00. Po Nieszporach procesja Eucharystyczna przejdzie
ulicami naszej parafii: Św. Wawrzyńca, wzdłuż Wolnicy, Bonifraterską, Trynitarską,
Gazową i powrót do kościoła ulicą Św. Wawrzyńca. Nieszpory odprawi i procesję
poprowadzi Ksiądz Infułat Jakub Gil z Proboszcz Bazyliki Papieskiej w Wadowicach.

Drogich naszych Parafian prosimy o liczny i czynny udział w procesji. Panów zapraszamy do
służby porządkowej, a dzieci z klas drugich, które w tym roku były do I Komunii Świętej o
wzięcie udziału w procesji w strojach komunijnych. Prosimy o nie parkowanie samochodów
przy ulicach, którymi przejdzie procesja, aby nie utrudniać sprawnego przejścia. Prosimy o
przystrojenie okien na trasie procesji. Zakończenie procesji w kościele odśpiewaniem hymnu
dziękczynnego „Ciebie Boga Wysławiamy” i błogosławieństwem Eucharystycznym.

Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Dobrodziejom i Przyjaciołom Bazyliki Bożego Ciała i
Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich składamy w to doroczne święto serdeczne i „Bóg
Zapłać” za stałą i wielką życzliwość. Dziękujemy za wspólne trwanie w wierze i za wspólnie

oddawaną cześć Chrystusowi Eucharystycznemu. Dziękujemy w tym roku szczególnie za
Kanonizację Świętego Stanisława Kazimierczyka, Apostoła Eucharystii. Serdeczne
podziękowanie kierujemy pod adresem wszystkich Zakonów na Kazimierzu i wszystkich Parafii
w Dekanatu Kazimierskiego za wspólną realizację powołania. Bardzo serdecznie dziękujemy
wszystkim, którzy ofiarnie i życzliwie pomagają w renowacji tej przepięknej gotyckiej świątyni:
Władzom Miasta, Społecznemu Komitetowi Odnowy Zabytków Krakowa i Funduszowi
Ochrony Zabytków. Dziękujemy nade wszystko naszym Drogim Parafianom, Przyjaciołom
i Dobrodziejom. Nasz dług wdzięczności będziemy się starali spłacać naszą modlitwą za
naszych Parafian i Dobrodziejów.

Uczestnikom Odpustowej Ofiary Eucharystycznej, Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom
życzymy miłego dnia świątecznego i wielu łask Bożych od Chrystusa Eucharystycznego przez
wstawiennictwo Świętego Stanisława Kazimierczyka, Apostoła Eucharystii. Pozdrawiamy
Wszystkie Rodziny, dzieci, młodzież, chorych i samotnych. Wszystkich otaczamy naszą
modlitwą.
Księża Kanonicy Regularni Laterańscy.

Ogłoszenia duszpasterskie
XIV Niedziela Zwykła – 3 lipca 2011 rok

Dzisiejsza niedziela jest 14 niedzielą zwykłą. W liturgii Kościoła w tym tygodniu
obchodzić będziemy:
- w poniedziałek – święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej w
Krakowie
- w środę – wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy
- w piątek – wspomnienie św. Jana z Dukli, kapłana;

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 Św. 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
1900 – Msza św. w int próśb i podz. do Św. Stanisława
Kazimierczyka
- 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 za ofiary indywidualne na remont dzwonów [15 922 zł].
Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do naszej bazyliki.

W dniach od 5 do 11 lipca 2011 roku w naszym Klasztorze Bożego Ciała w
Krakowie gościć będziemy Opata generalnego Kanoników Regularnych
Laterańskich Ks. Bruno Giuliani wraz z 30 –u naszymi młodymi współbraćmi
kapłanami z Włoch, Hiszpanii, Belgii, Anglii, Brazylii i Argentyny. Pragną oni
uczcić naszego Świętego Stanisława Kazimierczyka. W czasie pobytu w Polsce
nasi zagraniczni Współbracia będą dyskutować nad życiem kanoniczym, będą
poznawać naszą historię i zwiedzać Kraków i naszą Ojczyznę. W czwartek 7
lipca serdecznie zapraszamy na Mszę św. o godzinie 1900, którą przy ołtarzu
Świętego Stanisława Kazimierczyka odprawi Opat Generalny z naszymi miłymi
Gośćmi, Kapłanami.

Zapisy na pielgrzymkę do Pasierbca 3 września i do Gietrzwałdu 10 i 11
września.

Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszli: + Zdzisław Ruszel z ul.
Starowiślnej i + Bolesław Gosztyła z ul. Św. Wawrzyńca. Polećmy ich
Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek...

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej: naszym Drogim Parafianom,
Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i
opieki Matki Zbawiciela. Świętego Stanisława Kazimierczyka, Apostoła
Eucharystii prosimy, aby wszystkim przebywającym na wakacjach i urlopach,
jak i tym którzy pozostają w domach wyprosił potrzebne błogosławieństwo i
zdrowie.

Kanonicy Regularni Laterańscy
XVI Niedziela Zwykła – 17 lipca 2011 rok
Ogłoszenia duszpasterskie

Dzisiejsza niedziela jest 16 niedzielą zwykłą.

W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:
- w środę – wspomnienie bł. Czesława, kapłana;
- w piątek – wspomnienie św. Marii Magdaleny;
- w sobotę – święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy;

W dniach od 6 do 15 sierpnia będzie trwała pielgrzymka piesza z Warszawy na
Jasną Górę. Do wspólnego pielgrzymowania zaprasza Przewodnik Grupy
Kanonickiej – ks. Tomasz Tyszkiewicz CRL

Od minionego poniedziałku trwają kolonie letnie dla dzieci naszej Parafii w
Jastrzębiej Górze [nad samym morzem]. Ponad czterdziesto osobowa grupa
dzieci wypoczywa dzięki staraniom Stowarzyszenia Rodzin Katolickich naszej
Parafii i dzięki Dobrodziejom, którym bardzo serdecznie dziękujemy za pomoc.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na
nasze Zakonne Wyższe Seminarium Duchowne i na potrzeby Parafii.
Dziękujemy za kolejne ofiary indywidualne na remont dzwonów [do dziś
zebraliśmy 18 100 zł.]. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do naszej bazyliki.

W czwartek całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy do
wspólnej adoracji. W czwartek o godz. 1230 Różaniec w int. nowych powołań, o
godz. 1500 Koronka do Bożego Miłosierdzia, o 1830 Nieszpory i o 1900 Msza św.
w int. próśb i podziękowań do Św. Stanisława Kazimierczyka.

Trwają zapisy na pielgrzymkę do Tropia i Wał-Rudy w dniu 4 września
i do Gietrzwałdu 10 i 11 września.

Wczoraj, po wieczną nagrodę do nieba odszedł + Ks. Biskup Albin Małysiak CM.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie …

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej: naszym Drogim Parafianom, i
Gościom i Dobrodziejom życzymy: miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa,
opieki Matki Zbawiciela i Św. Stanisława Kazimierczyka. Wszystkim

przebywającym na wakacjach i urlopach życzymy zdrowego i bezpiecznego
wypoczynku.

Szczęść Boże
Kanonicy Regularni Laterańscy

03.04..2011 r. – IV Niedziela W. Postu
Ogłoszenia Duszpasterskie

Przeżywamy 4 Niedzielę Wielkiego Postu.
Droga Krzyżowa dziś po zakończeniu Mszy św. południowej około godz. 1300.

Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym, i ucałowaniem Relikwii Krzyża o godz.
1645. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału.
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).

Przy ołtarzu M. B. Łaskawej wystawiona jest skarbonka, do której możemy wrzucać
ofiary na kwiaty do Bożego Grobu. Dziękujemy za pomoc.

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).

W tym tygodniu 1 czwartek miesiąca.

Rekolekcje Wielkopostne rozpoczną się za tydzień 10 kwietnia. Prosimy o
zarezerwowanie sobie czasu i prosimy o modlitwę w intencji O. Rekolekcjonisty, w
intencji naszej Parafii i dobrego przeżycia rekolekcji. Program rekolekcji wyłożony
jest na ołtarzach przy wyjściu z bazyliki. Nasze rekolekcje to przygotowanie do świąt
ale i do beatyfikacji Jana Pawła II. Przeżyjmy je z wiarą i gorliwością.

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 odeszli do wieczności + Bogusław Chmielowski z ul.
Miodowej, + Józefa Stanclik z ul. Wrzesińskiej, + Maria Ciechanowska z ul.
Mostowej i + Józef Chachura z ul. Starowiślnej. Polecajmy ich Miłosierdziu Bożemu:
Wieczny odpoczynek …

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, Gościom i
Dobrodziejom życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela. Świętego
Stanisława Kazimierczyka prosimy o łaskę owocnego przeżywania Wielkiego Postu.
Księża Kanonicy Regularni Laterańscy
10.07.2011 – XV Niedziela Zwykła – Ogłoszenia duszpasterskie

Dzisiejsza Niedziela to 15 Niedziela Zwykła w ciągu roku liturgicznego K-ła.

W liturgii Kościoła obchodzić będziemy w tym tygodniu:
- w poniedziałek – Święto św. Benedykta, Opata, Patrona Europy,

- we wtorek – w wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i
męczennika,
- w środę – wspomnienie świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta,
- w piątek – wspomnienie Św. Bonawentury, Biskupa i Doktora Kościoła
- w sobotę –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. W czwartek o godzinie 1230 Różaniec w int.
nowych powołań, o godz. 1500 Koronka do Bożego Miłosierdzia, o 1830 Nieszpory i o
1900 Msza św. w int. próśb i podz. do Św. Stanisława Kazimierczyka.

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na nasze Zakonne Wyższe
Seminarium Duchowne, na potrzeby Parafii i na remont dzwonów (16 722 zł).
Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do świątyni.

Od 5 do 11 lipca 2011 roku w naszym Klasztorze Bożego Ciała w Krakowie
przebywają: Opat Generalny Kanoników Regularnych Laterańskich Ks. Bruno Giuliani i
30–u naszych współbraci kapłanów z Włoch, Hiszpanii, Belgii, Anglii, Brazylii,
Dominikany i Argentyny. Pragną oni uczcić naszego Świętego Stanisława Kazimierczyka.
W czasie pobytu w Polsce nasi Współbracia będą także poznawać naszą historię,
zwiedzać Kraków i naszą Ojczyznę.

Trwają zapisy na pielgrzymkę do Tropia i Wał-Rudy w dniu 4 września i do
Gietrzwałdu 10 i 11 września.

Z naszej Rodziny Parafialnej odszedł do wieczności + Mieczysław Jędrychowski.
Mieszkał przy ul. Św. Wawrzyńca. Wieczny odpoczynek …

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej: naszym Drogim Parafianom,
Gościom i Dobrodziejom życzymy: miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa, opieki
Matki Zbawiciela i Św. Stanisława Kazimierczyka. Wszystkim przebywającym na
wakacjach i urlopach życzymy zdrowego i bezpiecznego wypoczynku.

Kanonicy Regularni Laterańscy.

Ogłoszenia duszpasterskie
XVII Niedziela Zwykła – 24 lipca 2011 rok

Dzisiejsza niedziela jest 17 niedzielą zwykłą.

W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:
jutro – święto św. Jakuba, Apostoła; także jutro – wspomnienie św.
Krzysztofa, patrona podróżujących i kierowców;
we wtorek – wspomnienie świętych Joachima i Anny – rodziców
Najświętszej Maryi Panny
w piątek – wspomnienie św. Marty;

Jutro po Mszy św. o godzinie 1900 i poświęcamy samochody i modlimy się za
kierowców i podróżujących.
We wtorek w wspomnienie świętych Joachima i Anny Msza św. o godzinie 1900
za nasze babcie i naszych dziadków; o potrzebne łaski dla żyjących i o wieczną
szczęśliwość dla zmarłych.

W następną niedzielę 31 lipca 2011 o godzinie 930 Msza św. dziękczynna za 4
lata posługi w naszej Parafii Sióstr Katarzynek: Siostry Pauli (Zakrystianki) i
Siostry Konstancji(Katechetki). Zapraszamy w następną niedzielę o godz. 930.

Nabożeństwa stałe w ciągu tygodnia: - w poniedziałek o godz. 800 Msza św. ku
czci bł. St. Kazimierczyka, w środę o godz. 1830 Nabożeństwo do Matki
Zbawiciela, w czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. W
czwartek o godzinie 1900 Msza św. składkowa do Św. Stanisława Kazimierczyka.
W piątek o godz. 1830 Droga Krzyżowa. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

W dniach od 6 do 15 sierpnia będzie trwała pielgrzymka piesza z Warszawy na
Jasną Górę. Do wspólnego pielgrzymowania zaprasza Przewodnik Grupy
Kanonickiej – ks. Tomasz Tyszkiewicz CRL.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na
potrzeby naszej parafii i na nasze Seminarium Duchowne. Dziękujemy za
kwiaty. Dziękujemy za kolejne ofiary indywidualne ofiary na remont dzwonów
(18800).

Trwają zapisy na pielgrzymkę do Tropia i Wał-Rudy w dniu 4 września
i do Gietrzwałdu 10 i 11 września.

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli do wieczności: + Romuald Chodorowski z ul
Dietla, + Lenina Garncarz z ul. Świętego Sebastiana, + Helena Grudzińska z ul.
Dietla i + Natalia Lipska z Palcu Nowego. Polecajmy naszych drogich zmarłych
Bożemu Miłosierdziu: wieczny odpoczynek …

Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom dziękujemy za dar
wspólnej modlitwy i życzymy wszystkim dobrej niedzieli, Bożego
błogosławieństwa, opieki Matki Zbawiciela i Świętego Stanisława
Kazimierczyka, Apostoła Eucharystii.

Kanonicy Regularni Laterańscy

Ogłoszenia duszpasterskie
XVIII Niedziela Zwykła – 31 lipca 2011roku

Dzisiejsza Niedziela to 18 Niedziela Zwykła w Roku liturgicznym.

Jutro 1 sierpnia przypada 67 rocznica rozpoczęcia Powstania Warszawskiego. Msza św.
za wszystkich którzy oddali swoje życie za Ojczyznę jutro o godz. 1900.

W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:
- w poniedziałek – wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dr Kościoła
- w czwartek – wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, kapłana;
- w sobotę – Święto Przemienienia Pańskiego;

Z dniem dzisiejszym kończą posługę w naszej Parafii Siostry Katarzynki. Za ich piękną,
ofiarną posługę, za ich poświęcenie składamy im serdeczne podziękowanie. W
nowych miejscach pracy życzymy Siostrze Pauli i Siostrze Konstancji Bożego
błogosławieństwa i ludzkiej życzliwości. Całemu Zgromadzeniu Sióstr Katarzynek
życzymy stałego rozwoju i wielu powołań zakonnych.

Od soboty, 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.

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

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. . Dziękujemy za kolejne ofiary
indywidualne ofiary na remont dzwonów (19150).

Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i naszym Dobrodziejom życzymy przez
wstawiennictwo św. Stanisława Kazimierczyka dobrej niedzieli, Bożego
błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Zbawiciela.

Wszystkim: Szczęść Boże
Kanonicy Regularni Laterańscy

Ogłoszenia duszpasterskie – 07. 08. 2011
XIX Niedziela Zwykła

Dzisiejsza niedziela to 19 niedziela w Kalendarzu Liturgicznym Kościoła.

W nadchodzącym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek – wspomnienie św. Dominika, kapłana;

- we wtorek – święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, Edyty Stein, dz. i m.
- w środę – święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika;
- w czwartek – wspomnienie św. Klary, dziewicy;
- w sobotę – święto Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej;
- w następną niedzielę – wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego;

Od wczoraj, 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 środę o godz. 1600 Msza św. dla chorych i w int. Chorych.

W następną niedzielę rozpocznie się zwiedzanie klasztorów: „Cracovia sacra”. W
ramach tego wydarzenia kulturalnego naszego miasta pragniemy zaprosić na
rozpoczęcie „Cracovia Sacra” które będzie miało miejsce w niedzielę o godzinie
1700 w naszej Bazylice Bożego Ciała. Zapraszamy także na koncerty, które
towarzyszą temu wydarzeniu kulturalnemu naszego miasta.

Trwają zapisy na pielgrzymkę do Tropia i Wał-Rudy w dniu 4 września
i do Gietrzwałdu 10 i 11 września.

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 remont dzwonów: [20 200].

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli do wieczności: + Mieczysław Urbanik z ul.
Mostowej i + Janina Suchocka z ul. Joselewicza. Polecajmy ich 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. O wstawiennictwo przed Bogiem prosimy naszego Św.
Stanisława.
Kanonicy Regularni Laterańscy
Ogłoszenia duszpasterskie – 14.08.2011 - XX Niedziela Zwykła

Dzisiejsza niedziela to 20 Niedziela Zwykła. Dzisiaj mija 70 lat od męczeńskiej
śmierci Świętego Maksymiliana Kolbego. Za przykładem Św. Maksymiliana
zawierzamy nasze życie i nasze wieczne zbawienie Maryi.

Dzisiaj rozpoczyna się zwiedzanie klasztorów: „Cracovia sacra”. Mamy zaszczyt
zaprosić na uroczyste rozpoczęcie „Cracovia Sacra” które będzie miało miejsce w
naszej bazylice Bożego Ciała dzisiaj o godzinie 1700. Zapraszamy także na koncerty,
które towarzyszą temu wydarzeniu kulturalnemu naszego miasta.

Jutro przeżywać będziemy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny. Jutro Msze Święte będą odprawiane tak jak w każdą niedzielę roku.

Jutro 91 rocznica „Cudu nad Wisłą”. Przez wstawiennictwo Matki Bożej
Zbawiciela poleć będziemy Panu Bogu naszą Ojczyznę, a za tych, którzy oddali
życie w obronie Polski, modlić się będziemy o wieczne zbawienie. Msza święta
w intencji Ojczyzny i poległych w jej obronie jutro o godz. 9.30.

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

We wtorek dzień imienin naszego Współbrata ks. Stefana Ryłko CRL. Msza św. w
Jego Intencji o godz.12.00.

W nadchodzącym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
- w środę – święto św. Jacka, kapłana, Patrona naszej Archidiecezji;
- w sobotę – wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła;

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na
nasze zakonne Wyższe Seminarium Duchowne i na potrzeby naszej parafii.
Dziękujemy za kolejne ofiary na remont dzwonów. [21 550]. Dziękujemy za
kwiaty ofiarowane do naszego kościoła.

Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej
niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Wniebowziętej.
Niech Święty Maksymilian i nasz Święty Stanisław uproszą nam łaski
potrzebne do godnego życia.

Wszystkim: Szczęść Boże
Kanonicy Regularni Laterańscy

Ogłoszenia duszpasterskie – 15.08.2011
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny [Matki Bożej Zielnej]

Dziś przeżywamy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ta
uroczystość jest najstarszym świętem Maryjnym w Polsce. W nasze Polskiej
tradycji to święto nosiło tytuł Matki Boskiej zielnej. Dzisiaj każdy wierzący jest
zobowiązany do uczestniczenia we Mszy św. Porządek Mszy św. w naszej
Bazylice tak jak w każdą niedzielę. Poświęcenie ziół, kwiatów i owoców po
każdej Mszy świętej.

Dzisiaj przypada 91 rocznica „Cudu nad Wisłą”. Przez wstawiennictwo Matki
Bożej Zbawiciela będziemy polecać Panu Bogu naszą Ojczyznę, a dla tych,
którzy oddali życie w obronie Polski, będziemy upraszać wieczne zbawienie.
Msza święta w intencji Ojczyzny i poległych w jej obronie dziś o godz. 9.30.

Od wczoraj trawa zwiedzanie klasztorów: „Cracovia sacra”. Plan „Cracovia sacra”
jest wywieszony w przedsionkach Bazyliki.

Jutro dzień imienin naszego Współbrata ks. Stefana Ryłko CRL. Msza św. w Jego
Intencji o godz.12.00.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na nasze zakonne Wyższe
Seminarium Duchowne, na potrzeby parafii i na remont dzwonów. Dziękujemy
za kwiaty ofiarowane do świątyni.

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

Wszystkim: Szczęść Boże

Kanonicy Regularni Laterańscy

Ogłoszenia duszpasterskie – 21. 08. 2011

XXI Niedziela Zwykła

Dzisiejsza Niedziela jest 21 Niedzielą Zwykłą.

Od jutra wieczorem do piątku w południe trwać będą w naszym Klasztorze
Krakowskim rekolekcje dla kleryków, braci i kapłanów naszego Zakonu
Kanoników Regularnych laterańskich. Codziennie będzie odprawiana Msza
św. o godz. 1200. Prosimy o modlitwy w naszej intencji.

W następną niedzielę 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
niedzielę w naszym kościele można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi
warunkami. Główna Msza św. w niedzielę o godz. 1215. W czasie tej Mszy św.
swoje śluby wieczyste złoży kleryk Piotr Szydełko CRL. Swoje pierwsze śluby
zakonne złożą nowicjusze Jarosław i Łukasz. Kandydaci do naszego Zakonu
w niedzielę 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:
w poniedziałek – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej;
w środę – święto św. Bartłomieja, Apostoła;

w piątek – Uroczystość Najśw. Maryi Panny Częstochowskiej;
w sobotę – wspomnienie św. Moniki;
w niedzielę – Uroczystość św. Augustyna;

Organizujemy pielgrzymkę na doroczne uroczystości w Gietrzwałdzie na dzień
10 i 11września.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na
potrzeby naszej Parafii i na nasze zakonne Wyższe Seminarium Duchowne.
Dziękujemy za kolejne ofiary na remont dzwonów.

W przedsionku kościoła prowadzona jest kwesta na głodujących w Afryce.
Dziękujemy za zrozumienie, za pomoc i za każdy dar serca.

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli do wieczności + Danuta Misiuda z ul.
Krakowskiej i + Wojciech Kowal z ul. Św. Sebastiana. Polećmy ich Miłosierdziu
Bożemu: Wieczny odpoczynek...

Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy
dobrej niedzieli oraz Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej
Częstochowskiej i Św. Stanisława Kazimierczyka na kolejny tydzień naszego
życia.
Kanonicy Regularni Laterańscy
Ogłoszenia duszpasterskie – 03. 09. 2011
XXIII Niedziela Zwykła

1. Dzisiejsza Niedziela jest 23 Niedzielą Zwykłą, pierwszą niedzielą września.
2. W naszej Parafii rozpoczął posługę ks. Dawid Köver CRL. Witamy Go serdecznie w
naszej Rodzinie Parafialnej. Otoczmy Księdza Dawida życzliwością i modlitwą.
3. W liturgii kościoła w nadchodzącym tygodniu przezywać będziemy:
w czwartek - święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny;
w piątek

- wspomnienie bł. Anieli Salawy, dziewicy;

4. W dniu dzisiejszym trwa pielgrzymka naszych parafian do Tropia i Wał Rudy. Nasi
Pielgrzymi modlą się do Świętego Andrzeja Świerada i Błogosławionej Karoliny
Kózkówny w intencji naszej Parafii, szczególnie w intencji dzieci i młodzieży na
początku nowego roku szkolnego.
5. W następną niedzielę odbywać się będą doroczne uroczystości w Gietrzwałdzie.
Jest to już 134 rocznica zakończenia objawień Matki Bożej. Matka Najświętsza
wzywa nas przez te objawienia do codziennej modlitwy różańcowej. W sobotę na
te uroczystości wyrusza pielgrzymka Parafialna pod przewodnictwem Ks. Dawida.
6. Rozpoczął się nowy rok szkolny. Zapraszamy wszystkie dzieci z naszej parafii, aby w
niedziele uczestniczyły we Mszy św. niedzielnej, o godz. 1100.
7. Za dwa tygodnie, 18 września o godz. 1900 zapraszamy młodzież gimnazjalną i
rodziców na rozpoczęcie kolejnego roku przygotowania do Bierzmowania.
Zapraszamy Uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich gimnazjum.
8. 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.
9. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na nasze
zakonne Wyższe Seminarium Duchowne i na potrzeby naszej parafii i na remont
dzwonów. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do świątyni.

10. Z naszej rodziny parafialnej odeszli do wieczności + Janina Szmidt z ul. Gazowej, +
Edward Skocz z ul. Mostowej i + Stanisław Bułat z ul. Dietla. Polecajmy ich
Miłosierdziu Bożemu: wieczny odpoczynek …
Naszym Drogim Parafianom, Miłym Gościom i Dobrodziejom dziękujemy za
wspólnie przeżytą Mszę św. Wszystkim życzymy dobrej niedzieli, Bożego
błogosławieństwa, opieki Matki Zbawiciela i Świętego Stanisława Kazimierczyka,
Apostoła Eucharystii. Z wiarą przyjmijmy błogosławieństwo Wszechmogącego Boga.
Kanonicy Regularni Laterańscy
Ogłoszenia duszpasterskie – 11. 09. 2011
XXIV Niedziela Zwykła

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

W Gietrzwałdzie odbywają się doroczne uroczystości Maryjne w 134 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 w środę, zakończenie w następną niedzielę.

W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:
- we wtorek – wspomnienie św. Jana Chryzostoma, bpa i doktora Kościoła
- w środę – Święto podwyższenia Krzyża Świętego;
- w czwartek – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej;
- w piątek – wspomnienie świętych męczenników Korneliusza i Cypriana;
- w następną niedzielę – 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.

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

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na
potrzeby naszej Parafii i nasze zakonne Wyższe Seminarium Duchowne. „Bóg zapłać” za
ofiary indywidualne na remont dzwonów i za kwiaty ofiarowane do naszego kościoła.

W naszym kościele w najbliższą środę o godzinie 1900 zostanie odprawiona Msza
Św. w intencji prześladowanych chrześcijan. Na tę Mszę Św. przybędzie Ks. Rafał Cyfka z
Wrocławia. Serdecznie zapraszamy w środę, na 1900 do wspólnej modlitwy w tej
niezwykle ważnej sprawie.

Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszli + Zbigniew Bieniek z ul. Św.
Sebastiana i + Jadwiga Kątniak z ul. Wrzesińskiej. Módlmy się za nich: Wieczny
odpoczynek …

Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej niedzieli, Bożego
błogosławieństwa, opieki Matki Zbawiciela i Św. Stanisława Kazimierczyka, Apostoła
Eucharystii.
Wszystkim: Szczęść Boże: Kanonicy Regularni Laterańscy

Ogłoszenia duszpasterskie – 18.09. 2011
XXV Niedziela Zwykła

1. Dzisiejsza Niedziela jest 25 Niedzielą Zwykłą. Dziś również przypada święto św.
Stanisława Kostki zakonnika, patrona Polski i młodzieży.
2. Dziękujemy za pielgrzymi trud i za modlitwy w intencji naszej Parafii wszystkim,
którzy w ubiegłą niedzielę pielgrzymowali do Gietrzwałdu i do Kalwarii
Zebrzydowskiej.
3. W dniu dzisiejszym obchodzony jest w Polsce Dzień Środków Społecznego
Przekazu. Modlimy się o to, aby treści przekazywane przez te środki służyły
prawdzie i człowiekowi. Dla nas samych prosimy Boga o mądre korzystanie z
radia, telewizji, internetu i prasy.
4. W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzić będziemy:
w środę – święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty
w czwartek – wspomnienie bł. Bernardyny Jabłońskiej, Albertynki
w piątek – wspomnienie św. Ojca Pio, zakonnika

5. W każdą niedzielę dzieci zapraszamy na Mszę o 1100. Dziś po tej Mszy spotkanie
rodziców dzieci klas II SP w sali parafialnej. Młodzież gimnazjalną klas trzecich,
drugich i pierwszych zapraszamy na Msze św. o godzinie 1900. Dzisiaj na Mszy
św. o godz. 1900 rozpoczęcie rocznej formacji dla gimnazjalistów przed
przyjęciem sakramentu bierzmowania.
6. Naszych ministrantów i lektorów zapraszamy na zbiórkę w sobotę o godz. 930.
Na to spotkanie zapraszamy także nowych kandydatów na ministrantów i
lektorów. Prosimy rodziców o zachęcenie swoich synów do służby przy ołtarzu.
Dziewczęta za Scholii zapraszamy w sobotę na próbę na godzinę 1030.
7. W następną niedzielę chrzest dzieci na Mszy św. o godz. 1330. Katecheza dla
rodziców i chrzestnych w najbliższą sobotę o godz. 1230.
8. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na
potrzeby naszej parafii, na nasze Zakonne Wyższe Seminarium Duchowne i na
remont dzwonów.

Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom dziękujemy za wspólnie
przeżytą Mszę św. i życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa,
opieki Matki Zbawiciela i św. Stanisława Kazimierczyka.

Kanonicy Regularni Laterańscy.

Ogłoszenia duszpasterskie – 25.09. 2011
XXVI Niedziela Zwykła
Dziś 26 Niedziela Zwykła.

We wtorek wspominamy św. Wincentego a Paulo – patrona pełniących dzieła
miłosierdzia.

W środę, 28 września, we wspomnienie św. Wacława, w katedrze wawelskiej
odbędzie się konsekracja nowo mianowanych biskupów Archidiecezji
Krakowskiej: Bpa Grzegorza Rysia i Bpa Damiana Muskusa. Polecamy ich
modlitwie.

W czwartek święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. W Bazylice na
Skałce można zyskać odpust.

W piątek wspomnienie św. Hieronima.

W sobotę, wspominamy św. Teresę od Dzieciątka Jezus. Jest to pierwsza sobota
miesiąca nabożeństw różańcowych.
W październiku każdego dnia będziemy modlić się na różańcu w naszej bazylice
o godz. 1830. Serdecznie zapraszamy na tę modlitwę wszystkich. Dzieci, które
będą uczestniczyć w nabożeństwie, otrzymają każdego dnia obrazek, który

można wklejać na dołączonej do październikowego numeru Małego Gościa
mapie świata albo w zeszycie do religii.
Za odmówienie różańca wraz z rozmyślaniem nad tajemnicami różańcowymi
w kościele lub rodzinie można zyskać odpust zupełny.

W następną niedzielę, z racji rozpoczęcia Tygodnia Miłosierdzia, składka będzie
przeznaczona na cele charytatywne. Procesja różańcowa do pięciu ołtarzy o
godzinie 1800.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w poprzednią niedzielę na
potrzeby naszej Parafii i na nasze zakonne Seminarium.

W minionym tygodniu odeszły do wieczności: Helena Lachman z ul. Bocheńskiej
i Jadwiga Wojdyło z ul. Starowiślnej. Polecajmy je Miłosierdziu Bożemu:
wieczny odpoczynek...

Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy Bożego
błogosławieństwa i opieki Matki Bożej w rozpoczętym tygodniu. Szczęść Boże!

Kanonicy Regularni Laterańscy

