1 STYCZNIA 2013 – NOWY ROK
OKTAWA NARODZENIA PAŃSKIEGO - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI

Na progu Nowego roku Pańskiego 2013
201 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.
W roku wiary życzymy
yczymy Wam wszystkim. aby Matka Jezusa Chrystusa
wyprosiła Wam łaskę wiary mocnej i żywej. Aby wiara w Boga przenikała wasze
modlitwy, prace i cierpienia. Życzymy,, abyście sami będąc mocni wiarą,
wiarą innym
pomagali dźwigać trudy ich życia.
Z mocną wiarą prosimy: Jezu, nasz Zbawicielu: idź z nami przez wszystkie
dni tego Nowego Roku, błogosławi nas, nasze Rodziny, Parafię naszą i Ojczyznę.
Na progu
rogu tego Nowego Roku polecamy też wszystkich opiece i
wstawiennictwu Świętego Stanisława Kazimierczyka
Kazimierczyka i Świętego Brata Alberta Patronów Krakowskiego Kazimierza.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziękujemy
kujemy wszystkim, którzy wczoraj wzięli
wzi udział w nabożeństwie
ż ństwie na zakończenie
zako
Starego roku 2012.. Dzisiaj Nowy Rok – Uroczystość Świętej
ę Bożej
żej Rodzicielki. Dziś
z całym Kościołem
ciołem i wszystkimi Ludźmi
Lud mi Dobrej Woli modlimy się o POKÓJ. Od 46
lat 1 stycznia jest dniem modlitw o pokój.

2. Od środy, (od 2 stycznia) rozpoczniemy kolędę – czyli wizytę duszpasterską w
rodzinach naszej Parafii przy ulicach Starowiślnej, Dietla i Wrzesińskiej, Miodowej i
Rzeszowskiej. Wcześniej ministranci będą roznosić zawiadomienie o kolędzie. Celem
kolędy jest wspólna modlitwa, prośba o Boże błogosławieństwo na Nowy Rok i
pobłogosławienie osób i mieszkania. Jest to także okazja do spotkania z kapłanem i
okazja do rozmowy o Rodzinie i Parafii.
3. W tym tygodniu 1 czwartek, 1 piątek i 1 sobota miesiąca. Zachęcamy do spowiedzi
świętej i Komunii św. wynagradzającej za nasze grzechy i za grzechy całego świata.
4. Polećmy Bożemu Miłosierdziu wszystkich zmarłych z naszej Parafii i z naszych
Rodzin w minionym, 2012 roku. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie …
5. Na dobre przeżycie wszystkich dni Nowego Roku Pańskiego 2013 przyjmijmy
błogosławieństwo Wszechmogącego Boga.
Szczęść Boże: Kanonicy Regularni Laterańscy
06.01.2013 – Uroczystość Objawienia Pańskiego

Trzech Króli

Ogłoszenia Duszpasterskie

1.

Dzisiaj pierwsza niedziela w roku Pańskim 2013.

2.
Przeżywamy dzisiaj 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 2013, który mija od
narodzenia Pana Jezusa. Taca z trzech Króli przeznaczona jest na Misje.
3.
Dzisiaj mija 34 lata od dnia święceń biskupich Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego, 17 lat
od święceń Biskupich kardynała Stanisława Ryłko i 13 lat od święceń Biskupich Arcybiskupa Józefa
Wesołowskiego.

4.
Kolęda w tym tygodniu przy ulicach: Starowiślnej, Dietla, Wrzesińskiej, Rzeszowskiej i
Świętego Wawrzyńca. Przez cały czas trwania kolędy, od poniedziałku do soboty, jest
odprawiana Msza św. o 1200 w int. naszych Parafian, którzy tego dnia przyjmują kolędę. Tych
którzy mogą w dniu kolędy uczestniczyć we Mszy św. o godzinie 1200 serdecznie do tego
zachęcamy.
5.
W środę o godzinie 1600 Msza święta dla chorych i w intencji chorych. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy.

6.
W niedzielę święto Chrztu Pana Jezusa. Jest to okazja, aby podziękować Bogu za
Sakrament Chrztu Świętego i odnowić nasze przyrzeczenia chrzcielne.
7.
W następną niedzielę kolejną rocznicę swoich urodzin będzie obchodził nasz Współbrat
Ks. Ryszard Siuta CRL. msza św. z tej okazji w niedzielę o godzinie 1215. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy.
8.
Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Wyższe Seminarium
Duchowne i na potrzeby naszej Parafii.
9.
Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszły + Ewa Suder z ul. Gazowej i +
Genowefa Dragosz z ul. Bonifraterskiej. Polećmy je Miłosierdziu Bożemu: wieczny odpoczynek
…
Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy Miłej niedzieli, Bożego
błogosławieństwa o opieki Matki Zbawiciela. Niech wasze serca i wasze rodziny, niech Wasze domy
i mieszkania w dzisiejsze święto zostaną napełnione pokojem, radością i miłością.
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Przeczytać po Modlitwie wiernych:
Taca dzisiejsza przeznaczona jest na Misje. Wszystkim
dobrodziejom misji i misjonarzy składamy serdeczne „Bóg
zapłać”.

13.01.2013 – Niedziela Chrztu Pańskiego
Ogłoszenia Duszpasterskie

Dzisiaj przeżywamy Święto Chrztu Pańskiego i dziękujemy Bogu za
dar chrztu św., jaki każdy z nas otrzymał. Dzisiejsze święto kończy okres
Narodzenia Pańskiego. Od jutra rozpoczyna się w liturgii okres zwykły,
który będzie trwał do środy popielcowej.

Jutro 14 dzień miesiąca stycznia. Jak w każdy 14 dzień miesiąca
modlić się będziemy za chrześcijan prześladowanych za wiarę. Jutro
Msza św. o godzinie 1900 ofiarowana będzie za chrześcijan
prześladowanych w Nigerii.

Kolęda w tym tygodniu przy ulicach: Starowiślnej, Dietla, Kupa, Jakuba,

Warszauera, Bożego Ciała, Św. Sebastiana, Brzozowej, Przemyskiej,
Halickiej, Bocheńskiej i Berka Joselewicza. Przez cały czas trwania kolędy,
od poniedziałku do soboty, jest odprawiana Msza św. o 1200 w int. naszych Parafian,
którzy tego dnia przyjmują kolędę: o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki
Najświętszej, zdrowie i potrzebne łaski.

W dniach od 18 do 25 stycznia przeżywać będziemy Tydzień
Modlitw o jedność Chrześcijan. W tym roku hasłem tygodnia Modlitw o
jedność Chrześcijan są słowa są słowa: „Czego Bóg od nas oczekuje?”

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w minionym
tygodniu na potrzeby misji, naszej parafii i na nasze Zakonne
Seminarium.

Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszli: + Anna
Włodarska z ul. Św. Sebastiana, + Stanisława Dittmer z ul. Starowiślnej,
+ Genowefa Miłek z ul. Dietla i + Stanisław Pacura z ul. Meiselsa.
Polecajmy ich Miłosierdziu Bożemu …

Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej życzymy: miłego
wypoczynku niedzielnego, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki
Zbawiciela.

Szczęść Boże!
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20 stycznia 2013 r. – II Niedziela Zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie

Dzisiaj 2 Niedziela Zwykła. Nieszpory i Modlitwy na zakończenie dnia
codziennie o godzinie 1730.

W liturgii w tym tygodniu obchodzić będziemy:
- w poniedziałek – św. Agnieszki, Dziewicy i męczennicy;
- w czwartek – wspomnienie św. Franciszka Salezego, bpa i doktora Kościoła;
- w piątek – święto nawrócenia św. Pawła, Apostoła;
- w sobotę – wspomnienie św. biskupów Tymoteusza i Tytusa;

Jutro dzień imienin naszego Pana Organisty Jarosława. Msza św. w int.
Pana Organisty w jutro o godzinie 1200.

W tym tygodniu zakończymy kolędę. Kolędować będziemy przy tych
ulicach i placach, gdzie do tej pory nie było jeszcze kolędy. Za przyjmujących
kolędę modlimy się codziennie w czasie Mszy świętej o godzinie 1200. Tych
którzy mogą być na Mszy św. w dniu kiedy mają kolędę serdecznie do tego
zachęcamy.

W dniach od 18 do 25 stycznia 2013 roku w naszej Archidiecezji Tydzień
Modlitw o Jedność Chrześcijan. W tym roku hasłem tygodnia Modlitw o

jedność Chrześcijan są słowa są słowa: „Czego Bóg od nas oczekuje?”.

Opłatek dla Arcybractwa V Ran Pana Jezusa i adoracji Najświętszego
Sakramentu i Żywego Różańca w następną niedzielę po Mszy św. o godzinie
930.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym
tygodniu na potrzeby naszej Parafii, na nasze Zakonne Seminarium Duchowne.
Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odszedł + Zdzisław Kube z ul.
Brzozowej. Polećmy go Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek …

Wszystkim naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i
Dobrodziejom życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki
Matki Zbawiciela. Obfitości Bożych łask życzymy wszystkim przyjmującym w
tym tygodniu kolędę.
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27.01.2013 – III Niedziela Zwykła
Ogłoszenia Duszpasterskie

Zapraszamy do wspólnego śpiewania Nieszporów Niedzielnych i Komplety razem z
naszą Wspólnotą Zakonną codziennie o godz. 1730.

W Liturgii w tym tygodniu, obchodzić będziemy:
w poniedziałek – wsp. św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła;
w czwartek – wspomnienie św. Jana Bosko, kapłana;
w sobotę – święto Ofiarowania Pańskiego;
w następną niedzielę – wspomnienie św. Błażeja, biskupa i męczennika;

W sobotę, 2 lutego, przypada Święto Ofiarowania Pańskiego i Dzień Życia
Konsekrowanego. Msze św. o godz. 630, 800, 1200, 1600 i 1900. Prosimy przynieść
ze sobą świece. Podczas liturgii o 1200 będzie procesja ze świecami i odnowienie
ślubów zakonnych przez naszą Wspólnotę Zakonną. Ofiary składane w sobotę
na tacę są przeznaczone są na zakony klauzurowe.
W tym tygodniu pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Msza św. dla
dzieci i kandydatów do bierzmowania w piątek o godzinie 1700.
Błogosławieństwo świec ku czci św. Błażeja – orędownika w chorobach gardła
– po Mszy o 930.
Zakończyliśmy wizytę duszpasterską w domach naszej parafii. Dziękujemy za
każde otwarte drzwi, życzliwość oraz ofiary materialne składane przy okazji
kolędy. Jeżeli ktoś nie mógł przyjąć kolędy, a chciałby jeszcze to uczynić, może
to zgłosić w zakrystii lub kancelarii. [kolęda: jutro przy Placu Nowym].

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

Z naszej Rodziny parafialnej odeszła do wieczności + Janina Sajdak z ul.
Starowiślnej. Pomódlmy się także za zmarłego Księdza Prymasa Józefa Glempa.
Polećmy Ich Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek … . Niech odpoczywają …

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym drogim Parafianom,
Gościom i Dobrodziejom życzymy zdrowego wypoczynku niedzielnego, Bożego
błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela i św. Stanisława Kazimierczyka .

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

2 lutego 2013 roku
Święto Ofiarowania Pańskiego,
(Matki Bożej Gromnicznej).

Poświecenie gromnic odbędzie się
na każdej Mszy świętej

Msze św. o godz. 630, 800, 1200, 1600 i 1900.

Uroczyste poświęcenie i procesja ze świecami w
kościele przed Mszą św. o godz. 1200.

2 lutego obchodzimy

XVII 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

Ogłoszenia duszpasterskie
03.02.2013 r. – 4 Niedziela Zwykła

1. Dzisiejsza niedziela to 4 niedziela zwykła w kalendarzu Liturgicznym
Kościoła.
2. We wtorek wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy.
Błogosławieństwo chleba i wody ku czci św. Agaty we wtorek po
wszystkich Mszach św.
3. W środę wspomnienie świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy;
4. W Piątek o godzinie 1700 spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas
trzecich Gimnazjum. Spotkanie odbędzie się w Sali obok Kancelarii
parafialnej.
5. W sobotę o godzinie 1030 próba scholii. Zachęcamy dziewczęta do scholii
i dziękujemy im za czynny udział we Mszach świętych.
6. Zakończyliśmy wizytę duszpasterską w domach naszej parafii.
Dziękujemy za każde otwarte drzwi, życzliwość oraz ofiary materialne
składane przy okazji kolędy. Jeżeli ktoś nie mógł przyjąć kolędy, a
chciałby jeszcze to uczynić, może to zgłosić w zakrystii lub kancelarii.
7. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium,
potrzeby Parafii i za Kolejne ofiary na nowe nagłośnienie w naszej
Bazylice.
8. Z naszej Rodziny parafialnej do wieczności odeszli + Piotr Sakwerda z ul.
Józefa i + Genowefa Skrzypczyk z ul. Szerokiej. Polecajmy ich
Miłosierdziu Bożemu i módlmy się za Nich: Wieczny odpoczynek …
9. Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy
miłego odpoczynku niedzielnego, obfitości Bożych łask i opieki matki
Bożej na cały nowy tydzień . Z wiarą przyjmijmy błogosławieństwo
Wszechmogącego Boga.
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10.02.2013 r. – V Niedziela Zwykła
Ogłoszenia Duszpasterskie

Dzisiaj piąta Niedziela Zwykła w Roku Liturgicznym Kościoła. Nieszpory
Niedzielne i Modlitwy na zakończenie dnia w naszej Bazylice codziennie o godzinie
1730. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Jutro wspomnienie N.M.P. z Lourdes i XX Światowy Dzień Chorego. W tym
dniu będziemy się modlić za wszystkich cierpiących na świecie, a zwłaszcza za
chorych z naszej parafii. Msza św. z udzielaniem sakramentu chorych o 1200. Jeśli to
możliwe prosimy rodziny i sąsiadów o pomoc w dostaniu się chorym do świątyni.

W środę – 13 lutego – Popielec – początek Wielkiego Postu. Obrzęd pokutny
posypania głów popiołem w środę na wszystkich Mszach św. o godz. 630, 800, 1200,
1600 i o 1900. Zapraszamy 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.

Nabożeństwa Wielkopostne w naszym kościele:
Droga Krzyżowa – w niedzielę po zakończeniu Mszy św. ok. godziny 1300; w piątki dla
dzieci – o godz. 1620, o 1700 spotkanie kandydatów do bierzmowania klas 3
Gimnazjum, o 1740 Droga Krzyżowa dla Młodzieży i o 1830 Droga Krzyżowa dla
Dorosłych.
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.

Od jutra rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kwartalne dni
modlitw o ducha Pokuty, dobrą spowiedź i poprawę życia rozpoczną się w Środę
Popielcową i będą trwały do niedzieli włącznie.

W naszej Archidiecezji rozpoczyna się dzisiaj 10 lutego okres spowiedzi i
Komunii świętej wielkanocnej i potrwa on do 26 maja [do uroczystości Trójcy
Przenajświętszej].

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary na potrzeby naszej Parafii.

Z naszej rodziny Parafialnej Bóg odwołał do wieczności + Janinę Sroka z ul.
Józefa. Polecajmy ją Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek …

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym drogim Parafianom,
Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa, opieki
Matki Zbawiciela i wstawiennictwa przed Bogiem Świętego Stanisława Kazimierczyka.
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13.02.2013 – 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 niedzielę po zakończeniu Mszy św. ok. godziny
1300; w piątki dla dzieci – o godz. 1620, o 1700 spotkanie kandydatów do
bierzmowania klas 3 Gimnazjum, o 1740 Droga Krzyżowa dla Młodzieży
i o 1830 Droga Krzyżowa dla Dorosłych.

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. Jutro 14 dzień miesiąca lutego. Msza św. jutro o godzinie 1900 będzie
odprawiana za chrześcijan prześladowanych za wiarę. Bardzo serdecznie
zapraszamy na jutro, na godzinę 1900 do wspólnej modlitwy.
7. 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
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17.02.2013 r. – I Niedziela Wielkiego Postu
Ogłoszenia Duszpasterskie

W Środę Popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post, czas pokuty, nawrócenia i głębszej refleksji nad
Tajemnicą Męki i Śmierci Chrystusa Pana dla naszego zbawienia. W duchu wiary i

odpowiedzialności za swoje 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. Bardzo prosimy,
szczególnie teraz w Wielkim Poście o spowiedź i Komunię Świętą. Módlmy się o
dobre rekolekcje wielkopostne w naszych szkołach i w naszej Parafii.

Droga Krzyżowa w Wielkim Poście w naszym kościele w piątki:
o godz. 16.20 – dla dzieci
o godz. 17.40 – dla młodzieży ( dla kandydatów do bierzmowania)
o godz. 18.30 – dla ogółu parafian;

Spotkania Kandydatów do bierzmowania:
Klasy III Gimnazjum w piątek o godz. 1700

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary na nasze Zakonne Seminarium
Duchowne i na potrzeby parafii. Dziękujemy za kolejne ofiary indywidualne na
spłacenie nowego nagłośnienia w naszej Bazylice.

Wszystkim naszym Drogim Parafinom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłego
wypoczynku niedzielnego, zdrowia i Bożego błogosławieństwa i owocnego
przeżywanie Wielkiego Postu.
Kanonicy Regularni Laterańscy.
24.02.2013 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, 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.

Droga Krzyżowa w Wielkim Poście w naszej bazylice w piątki:
o godz. 16.20 – dla dzieci
o godz. 17.40 – dla młodzieży ( dla kandydatów do bierzmowania)
o godz. 18.30 – dla ogółu parafian;

Spotkania Kandydatów do bierzmowania:
Klasy III Gimnazjum w piątek o godz. 1700

W tym tygodniu 1 piątek i 1 sobota miesiąca. Spowiedź dla dzieci i młodzieży w
najbliższy I piątek kilka minut przed Drogą Krzyżową. W najbliższy I piątek nie

będzie Mszy św. o godzinie 1700. Dzieci i Młodzież przyjmą Komunię Pierwszo
piątkową na zakończenie Drogi Krzyżowej. Bardzo prosimy, szczególnie teraz w
Wielkim Poście o spowiedź i Komunię Świętą. Módlmy się o dobre rekolekcje
wielkopostne w naszych szkołach i w naszej Parafii.

Dzisiaj przy naszej Bazylice Wolontariusze z Dzieła Pomocy św. O. Pio od Ojców
Kapucynów rozdają ulotki z informacją o możliwości odpisania 1 % podatku na ich
działalność. Dzieło pomocy Ojca Pio pomaga bezdomnym naszego miasta.

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Wyższe Seminarium
Duchowne, na potrzeby Parafii i za kolejne ofiary na nagłośnienie w naszej bazylice.

Z naszej Rodziny Parafialnej Bóg odwołał do wieczności + Wiesławę Bruzda z ul.
Brzozowej i + Krzysztofa Wiśniewskiego z ul. Starowiślnej. Polecajmy ich Bożemu
Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie …

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

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

03.03.2013 r. – III Niedziela Wielkiego 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, 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.

Jutro w naszej Archidiecezji święto św. Kazimierza, królewicza, patrona
archidiecezji krakowskiej. W naszym dekanacie odpust w parafii św.
Kazimierza. W naszej wspólnocie imieniny ks. prof. Kazimierza Łataka. Msza
Święta imieninowa zostanie odprawiona w środę o godz. 12. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy.

Droga Krzyżowa w Wielkim Poście w naszej bazylice w piątki:
o godz. 16.20 – dla dzieci
o godz. 17.40 – dla młodzieży ( dla kandydatów do bierzmowania)
o godz. 18.30 – dla ogółu parafian;

Spotkania Kandydatów do bierzmowania:
Klasy III Gimnazjum w piątek o godz. 1700

W naszej Parafii REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE rozpoczniemy za dwa tygodnie,
17 marca. Już teraz zaplanujmy czas, aby skorzystać z nauk, nabożeństw
rekolekcyjnych i sakramentu pokuty. Szczegółowy plan rekolekcji będzie
podany w następną niedzielę.

Przy ołtarzu Najświętszego Salwatora wystawiona jest skarbonka, do której
możemy wrzucać ofiary na kwiaty do Bożego Grobu. Dziękujemy za pomoc.

Dziękujemy za modlitwy i za udział w nabożeństwach wielkopostnych
ofiarowanych w intencji dobrych owoców rekolekcji parafialnych oraz za ofiary
materialne na potrzeby kościoła, klasztoru i na kwiaty do Bożego Grobu.

Z naszej rodziny parafialnej Pan Bóg odwołał do wieczności + Jana Gawendę z
ul. Starowiślnej. Módlmy się za niego: wieczny odpoczynek…

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

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

10.03.2013r. – IV Niedziela Wielkiego Postu
Ogłoszenia Duszpasterskie

Przeżywamy 4 Niedzielę Wielkiego Postu. Jest to już 2 niedziela w czasie której na
Stolicy Św. Piotra w Rzymie nie zasiada Biskup, następca Św. Piotra Apostoła.
Łączymy się ze wszystkimi którzy trwają na modlitwie o dobry wybór Nowego
Papieża. Niech ta modlitwa będzie także umocnieniem naszej wiary.

Droga Krzyżowa dziś po zakończeniu Mszy św. południowej około godz. 1300.
Nabożeństwo Gorzkich Żali z
Eucharystycznym dziś o godz. 1645.

kazaniem

pasyjnym,

błogosławieństwem

Droga Krzyżowa w Wielkim Poście w naszej bazylice w piątki:
o godz. 16.20 – dla dzieci
o godz. 17.40 – dla młodzieży ( dla kandydatów do bierzmowania)

o godz. 18.30 – dla ogółu parafian

W środę o godz. 16.00 Msza Św. dla chorych.

Spotkanie Kandydatów do bierzmowania: Klasy 3 Gimnazjum w piątek o 1700.

W następną Niedzielę w naszej Parafii rozpoczynamy REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE. Tak zaplanujmy czas w następnym tygodniu, aby skorzystać z
tych rekolekcji i z sakramentu pokuty. Nie zmarnujmy czasu łaski, jaki daje nam
Bóg. Szczegółowy plan rekolekcji znajduje się w gablotach, na stronie
internetowej www.bozecialo.net i na ołtarzach bocznych. Zabierzmy ten
program do domu. Zachęćmy do udziału w rekolekcjach naszych sąsiadów,
bliskich i przyjaciół. Idźmy z zaproszeniem na rekolekcje także do tych, którzy
już od dawna nie byli do spowiedzi i na Mszy św.

Dziękujemy za modlitwy w intencji dobrego wyboru nowego Papieża i w
intencji dobrego przeżycia rekolekcji parafialnych. Dziękujemy za ofiary na
potrzeby Parafii, za kolejne ofiary na nagłośnienie i za ofiary na kwiaty do
Bożego Grobu.

Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszli: + Czesława Pierzchała z ul.
Halickiej, + Czesław Kołodziejczyk z ul. Józefa i + Józefa Półtorak z ul.
Bocheńskiej. Wieczny odpoczynek…

Naszym drogim parafianom, miłym gościom i dobrodziejom, życzymy miłej
niedzieli i Bożego błogosławieństwa.

Ogłoszenia duszpasterskie
17.03.2013 – 5 Niedziela Wielkiego Postu
Razem ze wszystkimi Wierzącymi w Boga i ze wszystkimi Ludźmi
dobrej woli na całej ziemi dziękujemy Panu Bogu na dar nowego Papieża; za
Papieża Franciszka. Otoczmy nowego Papieża darem naszej modlitwy. W
sposób szczególny zanośmy te błagania przez wstawiennictwo N. Maryi
Panny i Świętego Józefa. We wtorek o godzinie 1900 Msza św. w intencji
Papieża Franciszka. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy za
naszego Papieża.
Dziś w 5 Niedzielę Wielkiego postu w naszej Parafii rozpoczynamy
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE. Witamy bardzo serdecznie Ks. Marka Norasa,
tegorocznego Rekolekcjonistę. Zapraszamy na te rekolekcje. Skorzystajmy z
rekolekcji i ze spowiedzi świętej. Nie zmarnujmy tych łask, jakie daje nam
Bóg. Szczegółowy plan rekolekcji znajduje się w gablotach, na stronie
internetowej www.bozecialo.net i w przedsionkach bazyliki. Zabierzmy ten
program dla siebie, ale także dla naszych sąsiadów, bliskich i przyjaciół.
Zapraszajmy na rekolekcje także do tych, którzy już od dawna nie byli do
spowiedzi i do Komunii św.

Droga Krzyżowa dziś po zakończeniu Mszy św. południowej około
godz. 1310.
Nabożeństwo
Gorzkich
Żali
z
kazaniem
błogosławieństwem Eucharystycznym dziś o godz. 1700.

pasyjnym,

Droga Krzyżowa w Wielkim Poście w naszej bazylice w piątki:
o godz. 16.20 – dla dzieci
o godz. 17.40 – dla młodzieży ( dla kandydatów do
bierzmowania)
o godz. 18.30 – dla ogółu parafian

Spotkanie Kandydatów do bierzmowania: Klasy 3 Gimnazjum w piątek o
1700.
Przyszła niedziela – to Niedziela Palmowa – rozpoczyna obchody W.
Tygodnia. Poświęcenie palm na wszystkich Mszach. Uroczysta Msza
poprzedzona procesją z palmami rozpocznie się przy wejściu do klasztoru o
1100. Po tej Mszy konkurs dla dzieci na najpiękniej wykonaną palmę.
W kancelarii i zakrystii można zapisywać chorych i starszych
parafian, aby w Wielki Poniedziałek [25 marca] odwiedził ich kapłan ze
spowiedzią i Komunią św. Zatroszczmy się o to aby nikt w naszym
otoczeniu nie pozostał bez duchowego przygotowania na święta Paschy.
Dziękujemy za modlitwy w intencji dobrego wyboru nowego Papieża i
w intencji dobrego przeżycia rekolekcji parafialnych. Dziękujemy za ofiary
na potrzeby Parafii, za kolejne ofiary na nagłośnienie i za ofiary na kwiaty do
Bożego Grobu.
Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszli: + Bohdana Malik z
ul. Starowiślnej i + Antoni Mazgaj z ul. Św. Wawrzyńca. Wieczny
odpoczynek…

Naszym drogim parafianom, miłym gościom i dobrodziejom, życzymy
miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki św. Józefa Patrona
Kościoła Świętego i naszego miasta Krakowa.
Kanonicy Regularni Laterańscy
Ogłoszenia Duszpasterskie

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej – 28 marca 2013

Dziś Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, ostatnia niedziela Wielkiego Postu, w
Liturgii świętej wspominamy uroczysty wjazd Chrystusa Pana do Jerozolimy. W

przedsionkach kościoła prowadzona jest kwesta świąteczna na Środowiskowy
Dom Samopomocy przy ul. Józefa 1.
Droga Krzyżowa dziś po Mszy św. południowej. Gorzkie Żale o godz. 1645.
W poniedziałek od godz. 800 odwiedzimy chorych zgłoszonych do spowiedzi
świątecznej.
Tak jak w poprzednich latach, tak i w tym roku Caritas naszej Diecezji
proponuje nam pomoc w wypełnianiu druków PIT. Rozliczenia tego można
będzie dokonać w kancelarii naszej Parafii jutro i we wszystkie poniedziałki
kwietnia w godz. od 1830 do 2000.

Porządek nabożeństw Świętego Triduum Paschalnego:
W Wielki Czwartek -Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 1900, po Mszy
św. przeniesienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie do „Ciemnicy”.
Adoracja w „Ciemnicy” potrwa do godziny 2200.
W Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej, Adoracja Krzyża Świętego i
Komunia św. o 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 adoracji w sobotę o godz. 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 naszej bazylice.
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.
Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę od godz. 1000 do godz. 1700, [co pół
godziny].
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 w Wielką Sobotę od godz. 700 – 1900.
Rezurekcja - uroczysta procesja wokół kościoła i Msza św. w niedzielę o
godz. 600. Zapraszamy na procesję Arcybractwo, zapraszamy chętne dzieci i
dorosłych do Asysty Procesyjnej, zapraszamy Służbę Liturgiczną Ołtarza,
zapraszamy Dzieci, Młodzież, Ministrantów i Lektorów.
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.
Z naszej Rodziny parafialnej odeszli do wieczności: + Irena Kardas z ul.
Brzozowej i + Aleksander Koniec z ul. Starowiślnej. Polećmy ich Bożemu
Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek …
Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom,
Gościom i Dobrodziejom 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. Świętego Stanisława Kazimierczyka
prosimy o szczególna pomoc i opiekę.

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

Porządek nabożeństw Świętego Triduum Paschalnego:
W WIELKI CZWARTEK - MSZA Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 1900, po Mszy
św. przeniesienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie do „Ciemnicy”.
Adoracja w „Ciemnicy” potrwa do godziny 2200.

W WIELKI PIĄTEK – Liturgia Męki Pańskiej, Adoracja Krzyża Świętego i Komunia
św. o 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
adoracji w sobotę o godz. 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 naszej Bazylice.
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.
19 . W tym dniu przynosimy ze sobą do kościoła świece.
00

Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę od godz. 1000 do godz. 1700, /co
pół godziny/.
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 w Wielką Sobotę od godz. 700 – 1900.
REZUREKCJA – uroczysta procesja wokół kościoła i Msza św. w niedzielę o godz.
600. Zapraszamy na procesję Arcybractwo, zapraszamy chętne dzieci i
dorosłych do Asysty Procesyjnej, zapraszamy Służbę Liturgiczną Ołtarza,
zapraszamy Dzieci, Młodzież, Ministrantów i Lektorów.

Zachęcamy wszystkich naszych Parafian i Gości do
licznego udziału
w Świętym Triduum Paschalnym
31.03. 2013 r. – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Z okazji Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego składamy naszym Drogim
Parafianom, Gościom i Dobrodziejom najlepsze życzenia: radosnych, zdrowych i
spokojnych Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa.

Niech Chrystus Pan Zmartwychwstały, Odkupiciel człowieka przez
zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem ożywi naszą nadzieję, umocni
miłość, i niech obdarzy nasze serca pokojem.
W Roku Wiary życzymy wszystkim: niech wiara wasza stanie się mocnym
fundamentem, na którym oprzecie całe swoje życie.
Niech w codziennej drodze towarzyszy nam Chrystus obecny w Najświętszym
Sakramencie. Niech łaska i miłosierdzie Zmartwychwstałego Pana
będą
pocieszeniem w smutku i ratunkiem w trudnościach.

Naszymi życzeniami i modlitwą obejmujemy Ojca Świętego Franciszka,
naszego Kardynała Metropolitę Stanisława, Biskupów, Kapłanów,
Zakonników, Siostry Zakonne, Rodziny naszej Parafii, Dzieci i Młodzież, ludzi
Samotnych, Starszych i Chorych.
Te życzenia wyrażam w imieniu całej wspólnoty Zakonnej Księży
Kanoników Regularnych Laterańskich. Obecny rok jest 608 rokiem posługiwania
naszego Zakonu w tej Bazylice już 608 lat.
Dziękujemy serdecznie za życzenia nadesłane na adres Parafii i naszego
Klasztoru Bożego Ciała.
Ogłoszenia Duszpasterskie
1. Składamy serdeczne podziękowania Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich naszej
Parafii i Kościołowi Domowemu za zaangażowanie i przygotowanie w tym roku
Bożego Grobu. Dziękujemy za ofiary na kwiaty do Bożego Grobu.
2. Przy okazji Dorocznej Uroczystości pragniemy podziękować za modlitwy i
wsparcie materialne, którego udzielacie nam przez cały rok. Dziękujemy naszym
parafianom i gościom. Dziękujemy szczególnie tym, którzy od wielu już lat
mieszkają daleko od Parafii, ale w kościele są w każdą niedzielę i święto, a
niektórzy codziennie. W ostatnim czasie udało się nam zainstalować nowe
nagłośnienie w naszej Bazylice Bożego Ciała. Dziękujemy wielu osobom za pomoc,
za ofiary na ten cel.
3. Jutro Poniedziałek w oktawie Wielkanocny, Msze święte jak w każdą Niedzielę.
Taca jutrzejsza jest Przeznaczona na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w
Krakowie.
4. Przyszła Niedziela kończy Oktawę Świąt Wielkanocnych i jest Niedzielą
Miłosierdzia Bożego. Odpust główny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w
Krakowie – Łagiewnikach, a w naszym Dekanacie na Osiedlu Oficerskim.
5. W następną niedzielę o godzinie 1730 Bierzmowanie młodzieży z Parafii Bożego
Ciała i Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Sakramentu Bierzmowania udzieli
Ojciec Biskup Damian Muskus.

6. Próba przed bierzmowaniem w piątek o godzinie 1930.
7. Nowenna do Miłosierdzia Bożego, rozpoczęta w Wielki Piątek w naszym Kościele
trwa przez cały tydzień po Mszy św. o godz. 1900.
8. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.
Kanonicy Regularni Laterańscy.

01.04.2013 – Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy
Ogłoszenia Duszpasterskie

Przeżywamy drugi dzień świąt Wielkanocnych. Msze św. dzisiaj są
odprawiane jak w każdą niedzielę.

Jutro 8 rocznica śmierci Błogosławionego Papieża Jana Pawła II. Msza święta
w intencji kanonizacji Błogosławionego Jana Pawła II jutro o godzinie 1900.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
W piątek na Mszy św. o godzinie 1200 będzie siewał chór z Anglii: Schola
Cantorum. Schola Cantorum to chór liturgiczny działający w jednej z
najlepszych i najsłynniejszych średnich szkół katolickich w Wielkiej
Brytanii. Podczas swego pobytu w Polsce chór zaśpiewa w kościele św.
Katarzyny, w Bazylice Bożego Ciała, w Arce Pana oraz w Sanktuarium
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w niedzielę Bożego Miłosierdzia
podczas głównej Mszy Świętej o godz. 10:00.
W niedzielę przeżywać będziemy Święto Miłosierdzia Bożego. Odpust
główny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach, i
w parafii Miłosierdzia Bożego na Osiedlu Oficerskim.
Nowenna do Miłosierdzia Bożego, rozpoczęta w Wielki Piątek w naszym
Kościele trwa przez cały tydzień po Mszy św. o godz. 1900.
W niedzielę o godzinie 1730 Bierzmowanie młodzieży z Parafii Bożego Ciała i
Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Sakramentu Bierzmowania udzieli Ojciec
Biskup Damian Muskus.
Próba przed bierzmowaniem w piątek o godzinie 1930.

Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszła + Krystyna Kania,
mieszkała przy Placu Wolnica. Polecajmy ją Miłosierdziu Bożemu: Wieczny
odpoczynek …

Naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom Parafii życzymy
miłego odpoczynku świątecznego, zdrowia i obfitości Bożego
błogosławieństwa na cały tydzień. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Kanonicy Regularni Laterańscy.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 07.04.2013
2 NIEDZIELA WIELKANOCNA
ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
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.
Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele Tydzień Miłosierdzia.
Hasłem tegorocznego Tygodnia Miłosierdzia: „Wiara żywa uczynkami”.
Dzisiaj, w naszej Bazylice o godzinie 1730 Młodzież naszej Parafii i
Młodzież Parafii św. Katarzyny od OO. Augustianów przyjmie sakrament
bierzmowania. Zapraszamy na tę uroczystość wszystkich Parafian. Prosimy o
modlitwę w intencji kandydatów do Bierzmowania, aby godnie przyjęli
sakrament Ducha Świętego i żeby przez całe życie chcieli naśladować Chrystusa
i umieli bronić wartości chrześcijańskich.

Jutro Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Zawsze ta uroczystość była
obchodzona 25 marca. W tym roku, ze względu na Wielki Tydzień uroczystość
będzie obchodzona jutro. Z racji Dnia Świętości Życia na Mszy św. o 1900 osoby
chętne złożą przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy
do tej 9-cio miesięcznej modlitwy w int. nienarodzonego dziecka, znajdującego
się w niebezpieczeństwie zagłady i jego rodziców. Formularze do duchowej
adopcji są na ołtarzu Matki Bożej Łaskawej. Ci którzy jutro rozpoczną duchową
adopcję do kościoła przynoszą świece.

W poniedziałki kwietnia od 1830 w salce parafialnej można skorzystać z
pomocy przy wypełnieniu druku PIT.

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

Trwają zapisy na parafialną pielgrzymkę do Częstochowy zaplanowaną na
21 kwietnia. Mamy już komplet do 1-go autokaru i 20 osób do 2-go. Wybierzmy
się Na jasną Górę sami. Zachęćmy innych. Gorąco zapraszamy do wspólnego
pielgrzymowania.

Składamy serdeczne podziękowania za ofiary składane na tacę i za ofiary
indywidualne na nowe nagłośnienie w naszej Bazylice. „Bóg zapłać” wszystkim
którzy nie są obojętni i wspierają nasze wspólne dzieło.

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszły do wieczności + Józefa Motyka z ul.
Świętego Sebastiana i + Wiktoria Madej z ulicy Krakowskiej. Wieczny
odpoczynek…

Wszystkim Uczestnikom tej Mszy świętej życzymy wielu łask od
Miłosiernego Pana Jezusa. Bożego błogosławieństwa i obfitości darów Ducha

Świętego życzymy wszystkim, którzy dzisiaj przyjmą w naszej Bazylice
Sakrament Bierzmowania

Kanonicy Regularni Laterańscy.
14.04.2012rok – III Niedziela Wielkanocna
Ogłoszenia duszpasterskie
Dziś trzecia Niedziela Wielkanocna. O godzinie 1730 Nieszpory i Modlitwy na
zakończenie dnia. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Dzisiejsza niedziela to
niedziela Biblijna. Kościół zachęca nas wszystkich do systematycznego czytania
Pisma św.
Trwają zapisy na naszą parafialną pielgrzymkę do Częstochowy, która odbędzie
się za tydzień 21 kwietnia. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do organizatorów
pielgrzymki.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich organizuje Kolonie letnie dla dzieci w
Świnoujściu, w dniach od 16 do 28 lipca. Informacje na temat spotkań
organizacyjnych i kontakt do Organizatorów Kolonii Letnich znajdziemy w
gablotach w przedsionkach kościoła.

Jutro, w poniedziałek od 1830 w salce parafialnej można skorzystać z pomocy
przy wypełnieniu druku PIT.

Składamy Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Wyższe Seminarium
Duchowne i na potrzeby naszej Parafii. Dziękujemy za kolejne ofiary
indywidualne na nagłośnienie w naszej bazylice. Dziękujemy za kwiaty.

Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszły: + Stanisława Nowak z ul.
Wąskiej, + Maria Muryn z ul. Brzozowej i + Maria Pyżyńska z ul. Miodowej.

Módlmy się za nie i polecajmy je Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek
racz im dać Panie...

Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom,
Gościom i Dobrodziejom życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Matki
Najświętszej i Świętego Stanisława Kazimierczyka.

Kanonicy Regularni Laterańscy
21.04.2013rok – IV Niedziela Wielkanocna
Ogłoszenia Duszpasterskie
Dziś czwarta Niedziela Wielkanocna. O godzinie 1730 Nieszpory i Modlitwy na
zakończenie dnia. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Dziś z naszej parafii udała się do Częstochowy Pielgrzymka Parafialna pod
przewodnictwem ks. Dawida. Nasi pielgrzymi modlą się w intencjach Kościoła, Ojca
Świętego i naszej Parafii. Łączmy się duchowo z pielgrzymami w modlitwie do Matki Bożej
Częstochowskiej.
Dzisiaj, podobnie jak tydzień temu, na Placu Wolnica, o godzinie 1600 będzie
Ewangelizacja: głoszenie Chrystusa Zmartwychwstałego. Serdecznie zapraszamy na
Ewangelizację. Nasza obecność na Ewangelizacji jest wyznaniem naszej wiary.
We wtorek, 23 kwietnia Uroczystość Świętego Wojciecha, Biskupa i Męczennika,
głównego Patrona Polski. W czwartek święto św. Marka, Ewangelisty.
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich organizuje Kolonie letnie dla dzieci w Świnoujściu,
w dniach od 16 do 28 lipca. Informacje na temat organizacji Kolonii Letnich znajdziemy w
gablotach w przedsionkach bazyliki.
Jutro, w poniedziałek od 1830 w salce parafialnej można skorzystać z pomocy przy
wypełnieniu druku PIT.
Spotkanie Rodziców Dzieci, które w tym roku przystąpią do I Komunii Świętej
odbędzie się w czwartek, w Sali Katechetycznej, o godzinie 1800.
Siostry Augustianki zapraszają w najbliższy piątek na godzinę 1800 na odpust Matki
Bożej Dobrej Rady.
W piątek o godzinie 1830 Wypominki roczne, a o godz. 1900 Msza św. za ++ poleconych
w Wypominkach Rocznych.

Składamy Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium Duchowne i na
potrzeby naszej Parafii. Dziękujemy za kolejne ofiary indywidualne na nagłośnienie.
Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszły: + Irena Niestój z ul Józefa, +
Elżbieta Woch z ul. Przemyskiej i + Wanda Chochół z ul. Izaaka. Módlmy się za nie i
polecajmy je Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
W przedsionkach Bazyliki nasi Klerycy rozprowadzają nowy nr „Cor unum”.
Nabywając to czasopismo wspieramy nasze seminarium. Zachęcamy do nabywania i lektury
„Cor unum” i serdecznie dziękujemy Dobrodziejom naszego Seminarium.
Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom,
Gościom i Dobrodziejom życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Najświętszej i
Świętego Stanisława Kazimierczyka.
Kanonicy Regularni Laterańscy

Ogłoszenia Duszpasterskie
5 Niedziela Wielkanocna – 28.04.2013

1. Dzisiejsza niedziela to V Niedziela Wielkanocna. Zapraszamy na Nieszpory na
godzinę 1730. Po Nieszporach Modlitwy na zakończenie dnia.
2. Dzisiaj na Placu Wolnica, o godzinie 1600 będzie kontynuowana Ewangelizacja:
głoszenie Chrystusa Zmartwychwstałego. Serdecznie zapraszamy na
Ewangelizację. Nasza obecność na Ewangelizacji jest wyznaniem naszej wiary.
3. Jutro, w poniedziałek od 1830 w salce parafialnej można skorzystać z pomocy
przy wypełnieniu druku PIT.
4. We wtorek o godz. 1200 Msza św. w int. Wizytatora Polskiej Prowincji Zakonu
Kanoników Regularnych Laterańskich – ks. Mariana Szczeciny – z okazji Jego
imienin.
5. We wtorek rozpoczynamy nabożeństwo majowe. We wtorek nabożeństwo
majowe i procesja wokół bazyliki z Najświętszym Sakramentem o godz. 1815.
6. Nabożeństwo majowe będzie odprawiane codziennie o 1830. Zachęcamy do
licznego udziału w tych modlitwach ku czci Najświętszej Maryi Panny.
7. W piątek Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Pamiętajmy
o modlitwie w intencji Ojczyzny. Msze św. 3 maja będą odprawiane jak w
każdą niedzielę.
8. Z racji Pierwszego Piątku zachęcamy Dzieci i Dorosłych do spowiedzi i
Komunii Świętej.
9. W sobotę święto św. Floriana, męczennika – patrona miasta Krakowa, oraz
strażaków i hutników.

10. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich organizuje Kolonie letnie dla dzieci w
Świnoujściu, w dniach od 16 do 28 lipca. Informacje na temat organizacji
Kolonii Letnich znajdziemy w gablotach w przedsionkach bazyliki.
11. W następną niedzielę w naszej Bazylice święto, doroczna uroczystość i odpust
ku czci Świętego Stanisława Kazimierczyka. Uroczysta Msza ku czci św.
Stanisława w intencji jego czcicieli o godz. 1900. Mszy będzie przewodniczył
Opat Generalny Kanoników Regularnych Giuseppe Cipolloni z Rzymu. On też
wygłosi homilię. Na tę uroczystość przybędą również nadzwyczajni szafarze
Komunii Świętej, którym patronuje św. Stanisław. Zapraszamy na to święto
wszystkich naszych Parafian, Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii.
12. Składamy Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium Duchowne i na
potrzeby naszej Parafii. Dziękujemy za kolejne ofiary indywidualne na
nagłośnienie.
13. Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, Gościom i
Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. Całą naszą
Rodzinę Parafialną zawierzamy nieustannej opiece Matki Najświętszej i
Świętego Stanisława Kazimierczyka.
Kanonicy Regularni Laterańscy
03.05.2013 – Ogłoszenia duszpasterskie
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski,
głównej patronki naszej Ojczyzny. Msze święte dzisiaj są odprawiane tak jak w
każdą niedzielę. Nabożeństwo Majowe z procesją wokół bazyliki godz. 1815.
Zapraszamy serdecznie do uczestniczenia w tym przepięknym nabożeństwie.

Konstytucja 3 Maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) – uchwalona 3
maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga
Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 Maja była pierwszą w
Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.)
nowoczesną, spisaną konstytucją.

W niedzielę w naszej Bazylice święto, doroczna uroczystość i odpust ku czci
Świętego Stanisława Kazimierczyka. Uroczysta Msza ku czci św. Stanisława w
intencji jego czcicieli o godz. 1900. Mszy będzie przewodniczył Opat Generalny
Kanoników Regularnych Giuseppe Cipolloni z Rzymu. On też wygłosi homilię. Na
tę uroczystość przybędą również nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, którym
patronuje św. Stanisław. Zapraszamy na to święto wszystkich naszych Parafian,
Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii.

Dzisiaj przypada 1 piątek miesiąca, jutro 1 sobota miesiąca. Zachęcamy do
spowiedzi i przyjmowania Komunii Świętej. Z racji święta dzisiaj nie ma Mszy
świętej o godzinie 1700.

W niedzielę Arcybractwo V Ran Pana Jezusa i Adoracji Najświętszego
Sakramentu obchodzi 667 rocznicę założenia Arcybractwa. Będziemy się modlić
w intencji Arcybractwa V Ran Pana Jezusa i adoracji Najświętszego Sakramentu
i w intencji nowych powołań do Arcybractwa V Ran Pana Jezusa i adoracji
Najświętszego Sakramentu .

Składamy serdeczne Bóg zapłać za modlitwę i za ofiary na potrzeby naszej
Parafii i na nasze Zakonne Wyższe Seminarium Duchowne.
Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, Gościom i
Dobrodziejom życzymy miłego dnia świątecznego, Bożego błogosławieństwa i
opieki Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Na radosne świętowanie
dzisiejszego święta przyjmijmy teraz Boże błogosławieństwo.

Kanonicy Regularni Laterańscy
Ogłoszenia Duszpasterskie

6 Niedziela Wielkanocna – 05.05.2013

1. Dzisiaj w naszej bazylice doroczne święto: św. Stanisława Kazimierczyka.
Uroczysta Msza ku czci św. Stanisława w intencji Jego czcicieli o godz. 1900.
Mszy będzie przewodniczył Przełożony Generalny naszego Zakonu Kanoników
Regularnych Laterańskich z Rzymu Ks. Opat Giuseppe Cipolloni CRL. On też
wygłosi Słowo Boże. Na tę uroczystość przybędą również Nadzwyczajni
Szafarze Komunii Świętej, którym patronuje św. Stanisław Kazimierczyk.
2. Dzisiejsza niedziela to VI Niedziela Wielkanocna. Także dzisiaj przeżywamy
667 rocznicę powstania Arcybractwa V Ran Pana Jezusa i adoracji
Najświętszego Sakramentu. dziękujemy Wszystkim należącym do Arcybractwa
V Ran Pana Jezusa i adoracji Najświętszego Sakramentu za ich posługę w
naszej Parafii.
3. Zapraszamy na Nabożeństwo Majowe z procesją wokół kościoła o godz. 1815.
W dni powszednie nabożeństwo majowe o godz. 1830.
4. W środę uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego
patrona Polski i naszej Archidiecezji Krakowskiej. 8 maja nasza parafia
zaproszona jest na Skałkę. Nasza Parafialna Msza św. na Skałce o godzinie o
godzinie 1730 Zapraszamy na tę Mszę św. Arcybractwo, Żywy Różaniec, grupy
modlitewne i wszystkich, którzy mają możliwość dotrzeć na Skałkę w środę na
godzinę 1730.
5. W środę o godzinie 1200 Msza św. w intencji ks. Stanisława Więzika.
6. Także w środę o godzinie 1600 Msza św. dla chorych i w intencji chorych przez
wstawiennictwo Św. Stanisława Kazimierczyka.
7. W czwartek o godzinie 1730 i w sobotę o godzinie 900 odbędą się próby dzieci
przed uroczystością I Komunii Świętej.
8. Za tydzień tradycyjna procesja z relikwiami św. Stanisława Biskupa i
Męczennika. Procesja rozpocznie się o godz. 900 na Wawelu. Msza św. na Skałce
o godzinie 1000. Mieszkańców ul. Krakowskiej, mieszkających przy trasie
procesji, prosimy o przystrojenie okien symbolami o treści religijnej.
Arcybractwo V Ran Pana Jezusa i adoracji Najświętszego Sakramentu oraz
asysta procesyjna wyrusza na procesję spod naszej Bazyliki kwadrans po
godzinie 800.
9. Na Procesję Skałkowską zaprasza nas Ks. Metropolita Kardynał Dziwisz:
10. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium
Duchowne i na potrzeby parafii. Bóg zapłać za kwiaty ofiarowane do kościoła.
11. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszły do wieczności: + Władysława Sadowska
z ul. Jakuba i + Zofia Kwiatek z ul. Starowiślnej. Módlmy się za Nie do Boga:
Wieczny odpoczynek…
12. Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, Gościom i
Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli i obfitości Bożych łask przez
wstawiennictwo naszego Patrona Św. Stanisława Kazimierczyka.
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Ogłoszenia Duszpasterskie – 12.05.2013
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
Przeżywamy dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Dzisiaj tradycyjna
procesja z Wawelu na Skałkę ku czci Św. Stanisława Biskupa i Męczennika.
Początek procesji na Wawelu o godz. 900. Główna Msza Święta na Skałce o
godzinie 1000. Uroczystościom na Skałce przewodniczy Abp Gerhard Ludwig
Müller z Rzymu, Prefekt Kongregacji Nauki i Wiary.
Nabożeństwa majowe w niedzielę o 1815, w dni powszednie o 1830.
Nowenna do Ducha Świętego przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego
codziennie po wieczornej Mszy Świętej.
Codziennie o godz. 1730 nasza Wspólnota Zakonna w Bazylice odprawia
Liturgię Godzin. Zapraszamy Drogich Parafian do włączania się w modlitwę
Psalmami.
Jutro przypada 6 rocznica koronacji koronami papieskimi obrazu Matki
Zbawiciela. Msza Święta dziękczynna przed obrazem Matki Zbawiciela o godz.
1900. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
We wtorek o godz. 1200 Msza Święta w intencji Magistra Kleryków ks. Macieja
Siepietowskiego i kl. Macieja Guziejko.
Także we wtorek o godz. 1900 Msza Święta za prześladowanych za wiarę.
Modlić się będziemy za chrześcijan prześladowanych i mordowanych.
W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:
- we wtorek – święto Św. Macieja, Apostoła;
- w czwartek – święto Św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika;
- za tydzień, w niedzielę – Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na
nasze zakonne Wyższe Seminarium Duchowne i na potrzeby Parafii.
Dziękujemy za kolejne ofiary na nowe nagłośnienie w naszej Bazylice.

Z naszej Rodziny Parafialnej Bóg odwołał do wieczności + Józefę Stachowicz z
ul. Św. Wawrzyńca. Polecajmy ją Miłosierdziu Bożemu. Wieczny
odpoczynek…
Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, Gościom i
Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. Naszą
Parafię i całą Ojczyznę zawierzamy nieustannej opiece Matki Zbawiciela i
Świętego Stanisława, Biskupa i Męczennika.
Kanonicy Regularni Laterańscy
19. 05. 2013 r. – Niedziela Zesłania Ducha Świętego
Ogłoszenia duszpasterskie

W dzisiejszą Niedzielę obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Każdą
Mszę św. rozpoczynamy odśpiewaniem Hymnu do Ducha Świętego „ O Stworzycielu
Duchu przyjdź”. Wzywamy pomocy Ducha Świętego, która jest nam potrzebna każdego
dnia. Za pobożne odśpiewanie lub recytację tego hymnu w dniu dzisiejszym możemy
zyskać odpust zupełny, przy zachowaniu zwyczajnych warunków. Dzisiaj po Nieszporach
kończy się okres wielkanocny.

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

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

W Liturgii Kościoła obchodzić będziemy:
w poniedziałek – święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła;
w piątek – wspomnienie Najśw. Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych
w niedzielę – Uroczystość Najświętszej Trójcy – uroczystość odpustowa u
Bonifratrów. W następną niedzielę kończy się okres spowiedzi wielkanocnej.

W sobotę 25 maja o godzinie 900, w kościele Księży Misjonarzy na Stradomiu
Biskup Paweł Socha udzieli święceń Kapłańskich Diakonowi Piotrowi Szydełko. Kleryk
Maciej Guziejko zostanie wyświęcony na diakona. Naszych współbraci
uczestniczących obecnie w rekolekcjach polecamy modlitwom i zapraszamy
wszystkich na święcenia kapłaństwa i diakonatu.

W następną niedzielę podczas Mszy o 1100 Uroczystość I Komunii Świętej.
Liturgia rozpocznie się o 1045. O dobre przeżycie Pierwszej Komunii św. dla dzieci i ich
najbliższych będziemy prosić Pana Boga podczas nabożeństw majowych w tym
tygodniu.

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Wyższe
Seminarium Duchowne i na potrzeby parafii. „Bóg zapłać” za kolejne ofiary na nowe
nagłośnienie w naszej Bazylice.

Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności Bóg odwołał + Jana Kielar z ul. Św.
Wawrzyńca i + Elżbietę Pidanty z ul. Starowiślnej. Módlmy się za Nich do Miłosiernego
Boga. Wieczny odpoczynek …

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, Gościom i
Dobrodziejom życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. O wstawiennictwo
przed tronem Boga prosimy Matkę Najświętszą i Świętego Stanisława Kazimierczyka.
Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
26 maja 2013 r. – Uroczystość Najświętszej Trójcy

Dziś przeżywamy Uroczystość Najświętszej Trójcy. Dziś kończy się okres
spowiedzi wielkanocnej. W kościele Bonifratrów odpust.

Dzieci z klas II przystąpiły do I Komunii Świętej. Przez cały tydzień dzieci
będą przychodziły na swój biały tydzień na godzinę 19.00 [oprócz Czwartku].

Nabożeństwo Majowe dzisiaj z procesją wokół Bazyliki o godz. 18.15.
Jutro, we wtorek i w środę Nieszpory o godz. 18.30. Przez modlitwę i spowiedź
Świętą pragniemy jak najlepiej przygotować się na Odpust Bożego Ciała.

Pojutrze, we wtorek, minie 25 lat od dnia święceń kapłańskich Ks.
Proboszcza Piotra Walczaka CRL. Msza św. dziękczynna za 25 lat kapłaństwa we
wtorek o godz. 19.00. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

W czwartek Uroczystość Bożego Ciała – Odpust Główny w naszej parafii.
Wcześniej zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty.
Suma odpustowa z procesją wokół kościoła o 12.15. Tę główną Mszę
odprawi nasz neoprezbiter Ks. Piotr Szydełko. Po Mszy będzie można przyjąć
błogosławieństwo prymicyjne.
Uroczyste Nieszpory o 17.00. Po nich procesja Eucharystyczna przejdzie
ulicami naszej parafii: Św. Wawrzyńca, wzdłuż Placu Wolnica, Bonifraterską,
Trynitarską, Gazową i powrót do kościoła ul. Św. Wawrzyńca. Prosimy parafian o
liczny i czynny udział w procesji, panów zapraszamy do służby porządkowej, a
wszystkie dzieci z klasy drugiej, które przystąpiły do I Komunii Świętej o wzięcie
udziału w procesji w strojach komunijnych. Bardzo prosimy, aby nie parkować
samochodów przy ulicach, którymi przejdzie procesja, aby nie utrudniać
sprawnego przejścia. Prosimy też o przystrojenie okien na trasie procesji.

Dziękujemy za ofiary na nasze Zakonne Wyższe Seminarium Duchowne i
na potrzeby Parafii. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do kościoła.

Z naszej Rodziny parafialnej do wieczności odszedł + Marek Siedlecki z ul.
Podbrzezie. Módlmy się za Niego: Wieczny odpoczynek …

Naszym Parafianom Gościom i Dobrodziejom życzymy wszelkich łask na
przeżycie Uroczystości Bożego Ciała. Najlepsze życzenia dla Dzieci, które dzisiaj
przyjęły I Komunię Świętą. Szczególne życzenia, całą naszą wdzięczność i miłość
kierujemy w Dniu Matki pod adresem Naszych Mam. Kochane Mamy: Dziękujemy
Wam za życie, dziękujemy za miłość którą nas otaczacie, dziękujemy za dobroć i
cierpliwość. Niech Bóg Wam błogosławi, niech Matka Najświętsza otula Was
swoją Matczyną miłością.

Kanonicy Regularni Laterańscy

02.06.2013 – 9 Niedziela Zwykła
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali ołtarze, ozdobili okna i uczestniczyli w
procesji Bożego Ciała. Msza w intencji osób, które zaangażowały się w
przygotowanie i przebieg procesji w najbliższy czwartek o 1900.
Nieszpory z procesję Eucharystyczną wokół Bazyliki dzisiaj, jutro i we wtorek
o godzinie 1815. W środę o godzinie 1800 rozpoczęcie peregrynacji obrazu Jezu
Ufam Tobie i relikwii Św. Faustyny i Bł. Jana Pawła II. W czwartek na zakończenie
Oktawy Bożego Ciała nabożeństwo o 1800, a po nim poświęcenie ziół i kwiatów.
Nabożeństwo poprowadzą Ojcowie Paulini ze Skałki. W piątek i sobotę
nabożeństwo czerwcowe o 1830.
W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest to zarazem I
piątek miesiąca. Dodatkowa Msza św. dla Dzieci i Kandydatów do Bierzmowania w
piątek o godzinie 1700. W piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych.
Dzisiaj w naszej Parafii rozpoczynamy Rekolekcje przed nawiedzeniem kopi
cudownego obrazu „JEZU UFAM TOBIE” i relikwii św. Siostry Faustyny Kowalskiej i
bł. Papieża Jana Pawła II. Rekolekcje poprowadzi nasz Współbrat Ks. Łukasz Bugała
CRL. Serdecznie Go witamy i dziękujemy za głoszenie Bożego Słowa. Dzisiaj
program jest niedzielny. Jutro i we wtorek nauki rekolekcyjne będą głoszone na

Mszach Świętych o godzinie 800, 1200 i 1900. Głównym celem rekolekcji jest nasze
przygotowanie do spotkania się z Jezusem Miłosiernym w znaku obrazu Jezu Ufam
Tobie. Centrum tego naszego spotkania jest nasza spowiedź i Komunia Święta. Bez
spowiedzi i Komunii Świętej nie będzie naszego osobistego spotkania z Panem
Jezusem.
Dzisiaj po Mszy Świętej, przy wyjściach z Bazyliki, wolontariusze z Parafii Św.
Józefa na Podgórzu organizują zbiórkę pieniędzy na 13 rekolekcje dla dzieci i
młodzieży na Ukrainie. W następną niedzielę będzie zbiórka na wakacje dla dzieci z
naszej Parafii
Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na potrzeby Parafii i za kwiaty
ofiarowane do kościoła.
Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Dobrodziejom i Przyjaciołom
życzymy miłej niedzieli i obfitości darów Bożego Miłosierdzia. Na cały rozpoczęty
tydzień przyjmijmy Boże błogosławieństwo.
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Program nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego
oraz Relikwii św. S. Faustyny i bł. Jana Pawła II

Środa – 5 czerwca 2013 roku

17.45 – Przywitanie Obrazu Jezusa Miłosiernego i Relikwii
18.00 – Uroczysta Msza Święta pod przewodnictwem Ks. Biskupa Damian
Muskusa OFM
Po Mszy Świętej Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz uczczenie Relikwii
św. s. Faustyny i bł. Jana Pawła II
21.00 – Apel Jasnogórski. Po Apelu Msza Święta za zmarłych z naszych
rodzin. [Zapraszamy szczególnie tych wszystkich którzy z racji pracy nie
mogą być ani na rozpoczęciu peregrynacji, ani następnego dnia].

Czwartek – 6 czerwca 2013 roku

6.30 – Msza Święta
7.00 – Czuwanie w ciszy
8.00 – Msza Święta
9.30 – Msza św. dla Dzieci ze Szkoły Podstawowej
11.00 – Msza św. dla Młodzieży Szkół Średnich
12.15 – Msza Święta dla Chorych.
14.30 – Droga Krzyżowa
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia – Nabożeństwo o odnowę życia
Naszej Parafii
15.30 – Pożegnanie Obrazu i Relikwii
Program rekolekcji przed nawiedzeniem obrazu Jezusa Miłosiernego.

2 czerwca 2013 – niedziela
Msze święte jak w każdą Niedzielę.

3 i 4 czerwca – poniedziałek i wtorek
Msze święte z naukami o godzinie 800, 1200 i 1900.

W czasie trwania rekolekcji, przed Mszą św. i w czasie Mszy św. możliwość
spotkania się z Jezusem Miłosiernym w Sakramencie Pokuty.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
10.06.2012 – 10 Niedziela Zwykła

Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim, którzy wzięli udział w
przygotowaniach duchowych i materialnych, a także w przeżyciu Peregrynacji
obrazu Jezu Ufam Tobie. „Bóg zapłać” za obecność, za modlitwy, za Komunię z
Jezusem Miłosiernym.
Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w zakończeniu Oktawy Bożego
Ciała i w Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dziękujemy wszystkim,
którzy w każdy czwartek adorują Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie.
Nabożeństwo czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z
procesją dziś o godz. 18.15. W dni powszednie nabożeństwo o godz. 18.30.
Zapraszamy serdecznie do wspólnej modlitwy.

Dzisiaj Kościół Krakowski przeżywa niezwykle ważny i bardzo radosny
dzień. W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego na Łagiewnikach zostały
beatyfikowane Bł. Matka Zofia Czeska i Bł. Siostra Małgorzata Szewczyk.

W środę, 12 czerwca o godz. 1600 Msza Święta dla chorych.

W piątek, 14 czerwca o godz. 1900 Msza Święta za prześladowanych za
wiarę.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary na potrzeby Parafii i za kwiaty
ofiarowane do naszej bazyliki.

Przy wyjściu z Bazyliki Stowarzyszenie Rodzin Katolickich naszej Parafii
prowadzi zbiórkę pieniędzy na Kolonie Letnie dla dzieci. Bardzo prosimy o pomoc.
„Bóg zapłać” za wsparcie.

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszła do wieczności: + Władysława Piekara z
ul. Meiselsa. 5 czerwca zmarł + Ks. Stanisław kard. Nagi [pogrzeb we wtorek o
godz. 1100 w Łagiewnikach]. Zmarł także + Jan Bryl, który uczestniczył w budowie i
konserwacji naszych organów. [pogrzeb odbędzie się w naszej Bazylice we wtorek
o godz. 1000. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz...

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom,
Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i
opieki Matki Najświętszej. O pomoc, o modlitwę i duchową opiekę prosimy nowe
błogosławione Bł. Zofię Czeską i Bł. Małgorzatę Szewczyk
Kanonicy Regularni Laterańscy
16.06.2013 – 11 Niedziela Zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie

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

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczą w Nabożeństwach czerwcowych ku
czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dziękujemy wszystkim, którzy w każdy
czwartek adorują Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie.

W każdy poniedziałek o godz. 8.00 i w każdy czwartek o godz. 19.00 jest
odprawiana Msza Święta w intencji próśb i podziękowań przez wstawiennictwo
Świętego Stanisława Kazimierczyka przy jego relikwiach. W każdą środę o godz.
19.00 jest sprawowana Msza Święta przed cudownym obrazem Matki
Zbawiciela.

w tym tygodniu w liturgii Kościoła wspominać będziemy:

- w poniedziałek – wspomnienie św. Brata Alberta, zakonnika;
[odpust u Albertynów]
- w piątek – wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika;

Uroczyste poświęcenie kościoła górnego w Sanktuarium Jana Pawła II w Centrum
„Nie lękajcie się!” odbędzie się 23 czerwca w Łagiewnikach. Wydarzenie będzie
połączone z jubileuszem 50-lecia święceń kapłańskich kard. Stanisława Dziwisza.
W uroczystości uczestniczyć będą członkowie Konferencji Episkopatu Polski,
którzy w dniach tych dniach w Krakowie wezmą udział w zebraniu plenarnym
Konferencji Episkopatu Polski. W ramach uroczystości poświęcenia kościoła
górnego odprawiona zostanie uroczysta Msza św. dziękczynna z okazji jubileuszu
50-lecia święceń kapłańskich kard. Stanisława Dziwisza. Wraz z metropolitą
krakowskim jubileusz 50-lecia kapłaństwa obchodzić będą także bp Tadeusz
Rakoczy, ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej i bp Jan Zając, kustosz
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Przy wyjściu z Bazyliki prowadzona jest zbiórka pieniędzy na Towarzystwo
Pomocy Świętego Brata Alberta. Towarzystwo to mieści się przy ul. Bożego Ciała
21 i od wielu lat pomaga ludziom bezdomnym, więźniom i najbardziej
potrzebującym. „Bóg zapłać” za każdy dar serca.

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

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli do wieczności: + Barbara Sznurowska z u.
Bocheńskiej, + Anna Hejnar-Tekieli z Dietla. Polećmy nasze zmarłe siostry
Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek ...

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom,
Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa,
opieki Matki Najświętszej i Św. Stanisława Kazimierczyka.
Kanonicy Regularni Laterańscy

23 czerwca 2013 r. – 12 Niedziela Zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie.

Nabożeństwo Czerwcowe dzisiaj o godzinie 1815. Nabożeństwa w tygodniu o godz. 1830.
Zakończenie Nabożeństwa Czerwcowego w następną Niedzielę o godzinie 1815.

Dziś o godz. 1000 odbyło się poświęcenie kościoła górnego w Sanktuarium Jana Pawła II w
Centrum „Nie lękajcie się!”. Wydarzenie to połączone było z jubileuszem 50-lecia święceń
kapłańskich kard. Stanisława Dziwisza. W uroczystości uczestniczyli Kardynałowie i Biskupi z
Polski i z zagranicy. Razem z Metropolitą Krakowskim Stanisławem Kardynałem Dziwiszem
Jubileusz 50-lecia święceń kapłańskich obchodzą: Bp Tadeusz Rakoczy, Ordynariusz Diecezji
Bielsko-Żywieckiej i bp Jan Zając, kustosz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Jutro uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela – dzień imienin naszego
Współbrata Ks. Jana Nowaka CRL. Wczoraj, 22 czerwca, minęło 55 lat od dnia święceń ks.
Jana, jutro jest dzień Jego imienin. Msza święta imieninowa Ks. Jana i dziękczynienie za 55 lat
kapłaństwa jutro o godzinie 1200. Bardzo serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

W sobotę Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W tym dniu szczególną
modlitwą otaczamy Ojca św. Papieża Franciszka, który jest następcą św. Piotra Apostoła. W
sobotę Msza św. o godzinie 1200 w intencji naszych Solenizanta, ks. Proboszcza Piotra
Walczaka. W sobotę Msze święte są odprawiana jak w dzień zwykły. Taca zbierana w sobotę
będzie przeznaczona na Stolicę Apostolską.

Nasze dziękczynienie za dar nawiedzenia obrazu „Jezu ufam Tobie”, połączone z
Zawierzeniem Parafii Bożemu Miłosierdziu i dziękczynnym hymnem „Te Deum” w sobotę, na
Mszy Świętej o godzinie 1200. Zapraszamy bardzo serdecznie.

Wiosną przyszłego roku organizowana jest pielgrzymka do Ziemi Świętej. Więcej
informacji w przedsionkach kościoła i u organizatorów.

W tym tygodniu zakończenie roku szkolnego dla dzieci i młodzieży. Msza św. na
zakończenie roku dla szkoły Podstawowej nr 11 w czwartek o godzinie 1000. Msza św. dla
szkół średnich w piątek o godzinie 900.

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na nasze Zakonne Seminarium i na
potrzeby Parafii. Dziękujemy za kwiaty. Bóg zapłać za ofiary indywidualne.
Z naszej Rodziny Parafialnej odeszła do wieczności: + Eugenia Makowiecka z ul.
Bartosza. [Przez kilkanaście lat dbała o czystość naszej bazyliki]. Polećmy ją Miłosierdziu
Bożemu: Wieczny odpoczynek racz ...
Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom,
Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki
Zbawiciela. Szczęść Boże dzieciom i młodzieży na ostatnie dni roku szkolnego.

Kanonicy Regularni Laterańscy

30.06.2013 – XIII Niedziela Zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie

Przeżywamy dzisiaj 13 niedzielę zwykłą w Roku Liturgicznym Kościoła.

Zakończenie Nabożeństwa Czerwcowego połączone z Procesją
Eucharystyczną wokół Bazyliki dzisiaj o godzinie 1815. Zapraszamy serdecznie.

Organizowana jest pielgrzymka do Ziemi Świętej. Informacje o pielgrzymce
na plakatach w przedsionkach bazyliki i u organizatorów.

W najbliższy wtorek w kościele Salezjanów na Dębnikach rozpocznie się
peregrynacja relikwii Świętego Jana Bosko. Szczegółowy plan peregrynacji na
plakacie w przedsionku bazyliki od strony ul. Świętego Wawrzyńca.

Rozpoczęły się wakacje dla dzieci i młodzieży. Gorąco zachęcamy do tego,
aby czas wolny od zajęć w szkole wykorzystać na odpoczynek i umocnienie
kontaktów z rodziną. Niech w wakacje nie zabraknie nikomu czasu na codzienną
modlitwę i na niedzielną Mszę świętą. Prosimy wszystkich przebywających na
wakacjach i urlopach o zachowanie przepisów bezpieczeństwa, aby te wakacje
wszyscy przeżyli zdrowo i bezpiecznie.

W tym tygodniu I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca lipca. Zachęcamy do
spowiedzi świętej i Komunii świętej wynagradzającej Najświętszemu Sercu
Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu Maryi.

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na nasze Zakonne
Seminarium i na potrzeby Parafii. Dziękujemy za ofiary indywidualne na potrzeby
Kościoła. Dziękujemy za kwiaty.

Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszły: + Irena Mikołajczyk z ul.
Dietla i + Janina Białecka z ul. Berka Joselewicza. Polećmy je Miłosierdziu
Bożemu: Wieczny odpoczynek…

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej życzymy miłej niedzieli i
Bożego błogosławieństwa. Dzieciom, młodzieży i przebywającym na urlopach

życzymy zdrowego i radosnego wypoczynku. Przez wstawiennictwo Świętego
Stanisława Kazimierczyka prosimy Boga, aby nam nieustannie błogosławił.
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Ogłoszenia duszpasterskie
XIV Niedziela Zwykła – 7 lipca 2013 rok

Dzisiejsza niedziela jest 14 niedzielą zwykłą.

W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:
- w poniedziałek – wsp. św. Jana z Dukli, kapłana;
- we wtorek – wsp. św. Jana Osterwikana, kapłana i męczennika;
- w czwartek – Święto św. Benedykta, Opata, patrona Europy;
- w sobotę – wsp. świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

Msze święte w czasie wakacji są odprawiane tak samo jak w ciągu całego roku.

Nabożeństwa stałe w ciągu tygodnia:
- w poniedziałek o godz. 800 Msza Święta w intencji próśb i podziękowań
do Świętego 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
1900 – Msza Święta w intencji próśb i podziękowań do Świętego
Stanisława Kazimierczyka;
- w piątek o godz. 1830 Droga Krzyżowa;

W środę o godzinie 1600 Msza Święta dla chorych i w intencji chorych przez
wstawiennictwo Świętego Stanisława Kazimierczyka.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na
potrzeby naszej Parafii. Dziękujemy za kolejne ofiary indywidualne na prace
prowadzone w naszej bazylice. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do bazyliki.

Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odszedł + Jan Pazdro z ul.
Starowiślnej. Polećmy go Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek…

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej: naszym Drogim Parafianom,
Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i
opieki Matki Zbawiciela. Świętego Stanisława Kazimierczyka, Apostoła Eucharystii
prosimy, aby wszystkim nam upraszał potrzebne łaski.
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14.07.2013 – XV Niedziela Zwykła – Ogłoszenia duszpasterskie

Dzisiejsza Niedziela to 15 Niedziela Zwykła w ciągu roku liturgicznego Kościoła.

W liturgii Kościoła obchodzić będziemy w tym tygodniu:
- w poniedziałek – wspomnienie św. Bonawentury biskupa i doktora Kościoła
- we wtorek – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Z Góry Karmel [Matka
Boża Szkaplerzna];
- w sobotę wspomnienie bł. Czesława, kapłana;

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.

Msza św. w int. próśb i podz. do Św. Stanisława Kazimierczyka w poniedziałek o
godzinie 800 i w czwartek o godzinie 1900. Msza św. w intencji próśb i podziękowań do
Matki Bożej w środę o godzinie 1900. W piątek o godzinie 1830 Droga Krzyżowa.

Od wtorku grupa około dzieci i młodzieży naszej parafii będzie przebywała na
kolonii letniej w Świnoujściu. Dziękujemy Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Parafii
Bożego Ciała za wielki wkład pracy włożony w organizację tych kolonii. Dziękujemy
także wszystkim dobrodziejom, wśród nich naszym drogim Parafianom za pomoc
finansową.

Organizowane są pielgrzymki: 1-a we wrześniu autokarowa do Sokółki i Wilna,
2-a wiosną przyszłego roku do Ziemi Świętej. Więcej informacji na plakatach w
przedsionkach bazyliki i u organizatorów pielgrzymek.

W następną niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 930 spotkanie w Salce
Katechetycznej Arcybractwa V Ran Pana Jezusa i adoracji Najświętszego Sakramentu.
Zapraszamy wszystkich, którzy nie są na wakacjach.

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na potrzeby Parafii.

Z Naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszli + Andrzej Wiatr z ul.
Starowiślnej i + Marian Kowalówka z ul. Bożego Ciała. Polecajmy ich Miłosierdziu
Bożemu: Wieczny odpoczynek …

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej: naszym Drogim Parafianom,
Gościom i Dobrodziejom życzymy: miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki
Matki Zbawiciela i Św. Stanisława Kazimierczyka. Wszystkim przebywającym na
wakacjach i urlopach życzymy zdrowego i bezpiecznego wypoczynku.
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XVI Niedziela Zwykła 2013
16 Niedziela Zwykła 21.07.2013
Dzisiejsza niedziela jest 16 niedzielą zwykłą.
W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:
- w poniedziałek – wspomnienie św. Marii Magdaleny;
- we wtorek – święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy;
- w środę – wspomnienie św. Kingi, dziewicy;
- w czwartek – święto św. Jakuba, Apostoła i wspomnienie św. Krzysztofa;
- w piątek – wspomnienie Św. Joachima i Anny, rodziców NMP;
W czwartek, 25 lipca, przypada wspomnienie św. Krzysztofa – patrona kierowców i podróżujących. W
tym dniu o godz. 1200 i 1900 modlić się będziemy w intencji kierowców. Po Mszach świętych o godz.
1200 i 1900 będzie poświęcenie pojazdów. Prosimy, aby przed Mszami św. zająć miejsce
samochodami na terenie wokół bazyliki.
W dniach od 6 do 15 sierpnia będzie trwała pielgrzymka piesza z Warszawy na Jasną Górę. Do
wspólnego pielgrzymowania zapraszają Przewodnicy naszej Grupy Kanonickiej – ks. Łukasz Bugała
CRL i ks. Szymon Szajko CRL.
Trwają kolonie letnie dla dzieci naszej Parafii. Dzieci i młodzież wypoczywają w Świnoujściu.
Dziękujemy Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich naszej Parafii. Dziękujemy Ks. Dawidowi,
organizatorom i dobrodziejom dzięki którym możliwe było zorganizowanie tych kolonii.
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na nasze Zakonne Wyższe
Seminarium Duchowne i na potrzeby Parafii. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do naszej bazyliki.
Dziękujemy za kolejne ofiary indywidualne na prace przy naszej bazylice.
Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszły + Karolina Sowa z ul. Miodowej, + Krystyna
Tomasik z ul z ul. Starowiślnej i + Maria Łabużek z ul. Rzeszowskiej. Polecajmy je Miłosierdziu
Bożemu: Wieczny odpoczynek...

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej: naszym Drogim Parafianom, i Gościom i
Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli. Na nowy tydzień naszego życia przyjmijmy błogosławieństwo
Wszechmogącego Boga.
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Ogłoszenia duszpasterskie
XVII Niedziela Zwykła – 28.07.2013

Dzisiejsza niedziela jest 17 niedzielą zwykłą.

W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:
w środę – wspomnienie świętego Ignacego z Loyoli, kapłana;
w czwartek – wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dr Kościoła;
w następną niedzielę – wspomnienie św. Jana Marii Vianneya, kapłana;

W czwartek 1 sierpnia przypada 69 rocznica rozpoczęcia Powstania
Warszawskiego. Msza św. za wszystkich którzy oddali swoje życie za Ojczyznę w
czwartek o godz. 1900.

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

W dniach od 6 do 15 sierpnia będzie trwała pielgrzymka piesza z
Warszawy na Jasną Górę. Do wspólnego pielgrzymowania zapraszają
Przewodnicy Grupy Kanonickiej – ks. Łukasz Bugała CRL i ks. Szymon Szajko
CRL.

Msza św. składkowa przez wstawiennictwo Matki Najświętszej w środę o
19 . Msze św. składkowe przy relikwiach św. Stanisława Kazimierczyka: - w
poniedziałek o godz. 800 i w czwartek o godz. 1900.
00

W czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. W piątek
o godz. 1830 Droga Krzyżowa. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu
na potrzeby naszej parafii. Dziękujemy za kolejne ofiary indywidualne na prace
prowadzone przy naszej bazylice.

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli do wieczności: + Marian Rak z ul. Św.
Sebastiana. Polecajmy Go Bożemu Miłosierdziu: wieczny odpoczynek …

Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom dziękujemy
za wspólnie przeżytą Mszę św. Życzymy wszystkim miłego odpoczynku
niedzielnego i Bożego błogosławieństwa na cały nowy tydzień.
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Ogłoszenia duszpasterskie

XVIII Niedziela Zwykła 2013
18 Niedziela Zwykła 4.08.2013
Dzisiejsza Niedziela to 18 Niedziela Zwykła w Roku liturgicznym.

W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:
- we wtorek – Święto Przemienienia Pańskiego;
- w czwartek – wspomnienie św. Dominika, kapłana;
- w piątek – święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, Edyty Stein, dziewicy i męczennicy,
patronki Europy;
- w sobotę – święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika;
Od wtorku, 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.
Organizowane są pielgrzymki:
1-a we wrześniu autokarowa do Sokółki i Wilna;
2-a wiosną przyszłego roku do Ziemi Świętej. Więcej informacji na plakatach w przedsionkach
bazyliki i u organizatorów pielgrzymek. Chętnych zapraszamy do wspólnego
pielgrzymowania.
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu, na potrzeby
naszej parafii i na nasze Zakonne Seminarium Duchowne. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane
do świątyni. Dziękujemy za kolejne ofiary indywidualne na prace prowadzone przy bazylice.
Z naszej Rodziny Parafialnej odszedł do wieczności: + Czesław Piórkowski z ul. Izaaka.
Polecajmy go Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek …
Naszym Drogim Parafianom, 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 Kazimierczyka.
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Ogłoszenia duszpasterskie – 11.08.2013 – XIX Niedziela Zwykła

Dzisiejsza niedziela to 19 niedziela w Kalendarzu Liturgicznym Kościoła.

W nadchodzącym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- we wtorek – święto Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej;
- w środę – wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego;
- w czwartek – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.

- w sobotę – święto św. Jacka, kapłana, Patrona naszej Archidiecezji;

W piątek dzień imienin naszego Współbrata ks. Stefana Ryłko CRL. Msza św. w Jego Intencji o godz.1200.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Od 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
codzienną Mszę św. i Komunię świętą.

W czwartek przeżywać będziemy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msze Święte w
czwartek będą odprawiane tak jak w każdą niedzielę roku. Kazania w czwartek będzie głosił Ks.
Proboszcz Artur Łyskowski. Rodzice Ks. Artura mieszkają w naszej Parafii. Ks. Artur jest sam na Parafii i
buduje kościół, dlatego taca w czwartek jest przeznaczona na budowę tego kościoła.

W czwartek 93 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 w czwartek o godz. 9.30.

W uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w czwartek poświęcenie ziół, kwiatów i
owoców po każdej Mszy świętej.

Msza Święta dla chorych w środę o godzinie 16.00.

W środę i czwartek Cracovia Sakra. Koncerty w nasze Bazylice: w środę o godzinie 19.30 i w czwartek o
godzinie 20.00. Wstęp wolny.

W następną niedzielę Msza św. o godzinie 9.30 w intencji Arcybractwa V Ran Pana Jezusa i adoracji
Najświętszego Sakramentu. Po Mszy Świętej Zebranie Arcybractwa V Ran Pana Jezusa i adoracji
Najświętszego Sakramentu w Sali Parafialnej.

We wrześniu organizowana jest trzydniowa pielgrzymka do Sokółki, Białegostoku i Wilna. Zachęcamy do
zapisywania się na pielgrzymkę.

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

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli do wieczności: + Tomasz Kowalski z ul. Św. Wawrzyńca i + Petronela
Kalicka z ul. Św. Wawrzyńca. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek …

Naszym Drogim Parafianom, 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.
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Ogłoszenia duszpasterskie – 15.08.2013
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny [Matki Bożej Zielnej]

Dziś przeżywamy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ta
uroczystość jest najstarszym świętem Maryjnym w Polsce. W naszej 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 93 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”. W ramach
„Cracovia sacra” zapraszamy serdecznie na Koncert: Sinfonietta Cracovia
wystąpi dzisiaj z „Stabat Mater” Pergolesiego. Zapraszamy serdecznie.
Początek koncertu w naszej bazylice dzisiaj o godzinie 20.00.

Jutro o godz. 1200 Msza św. imieninowa ks. Stefana Ryłko CRL.

Trwają zapisy na pielgrzymkę do Białegostoku, Wilna i do Sokółki. Sokółka
to miejsce Cudu Eucharystycznego. Informacje na temat pielgrzymki w
przedsionkach bazyliki i u organizatorów. Zapraszamy do wzięcia udziału
w tej pielgrzymce.

Dziękujemy bardzo serdecznie Ks. Arturowi Łyskowskiemu za dzisiejszą
obecność i wygłoszone Słowo Boże. Życzymy Księdzu Bożego
błogosławieństwa i opieki Maryi w realizacji powołania kapłańskiego, a
także w prowadzeniu Parafii i budowaniu nowego kościoła.

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.
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Taca dzisiejsza zgodnie z zapowiedzią jest przeznaczona na pomoc w budowie
kościoła Św. Jana Chrzciciela w Myszkowie. Serdecznie prosimy o pomoc dla
Ks. Proboszcza Artura Łyskowskiego i dziękujemy za każdy dar serca.

Ogłoszenia duszpasterskie – 18.08.2013 - XX Niedziela Zwykła

Dzisiejsza niedziela to 20 Niedziela Zwykła.

Dzisiaj 3 niedziela miesiąca. Jak w każdą 3 niedzielę miesiąca Msza
Święta o godzinie 9.30 jest odprawiana w intencji Arcybractwa V Ran Pana
Jezusa i adoracji Najświętszego Sakramentu. Po Mszy Świętej spotkanie
Arcybractwa a jutro o godzinie 19.00 Mszą św. za ++ z Arcybractwa V Ran
Pana Jezusa i adoracji Najświętszego Sakramentu.

W nadchodzącym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- we wtorek – wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła;
- w środę – wspomnienie św. Piusa X, papieża;
- w czwartek – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej;
- w sobotę – święto św. Bartłomieja, Apostoła;

Organizujemy pielgrzymkę autokarową do Białegostoku, Sokółki,
Wilna i innych miejsc świętych, miejsc pielgrzymkowych. Gorąco
zachęcamy do zainteresowania się pielgrzymką i do wzięcia w niej udziału.
Wiosną przyszłego roku organizowana jest pielgrzymka do Ziemi Świętej.
Ramowy program tej pielgrzymki i kontakt z organizatorami znajdziemy
w gablotach, w przedsionkach bazyliki.

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 indywidualne na

potrzeby parafii i na prowadzone remonty w bazylice. Dziękujemy za
kwiaty ofiarowane do bazyliki.

Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom
życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki
Najświętszej. Świętego Stanisława Kazimierczyka prosimy o
wstawiennictwo u Wszechmogącego Boga: niech uprosi nam łaskę
owocnego przeżycia tego nowego czasu, jaki daje nam Bóg.

Kanonicy Regularni Laterańscy
Ogłoszenia duszpasterskie – 25 sierpnia 2013 roku
XXI Niedziela Zwykła

Dzisiejsza niedziela to 21 Niedziela Zwykła.

Jutro doroczna uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
Duchowo pielgrzymujemy będziemy jutro na Jasną Górę, by składać przed
tronem naszej Matki naszą modlitwę, uwielbienia i prośby.

W nadchodzącym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek – ur. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej;
- we wtorek – święto św. Moniki, Matki św. Augustyna;
- w środę – uroczystość Św. Augustyna;
- w czwartek – wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela;

W środę w naszym Zakonie przeżywać będziemy 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 środę w naszej bazylice można zyskać odpust
zupełny pod zwykłymi warunkami. Główna Msza św. we wtorek o godz. 1200.
W czasie tej Mszy św. Kandydat do naszego Zakonu we rozpocznie nowicjat.
Bardzo serdecznie zapraszamy na tę doroczną naszą uroczystość Drogich
naszych Parafian. Uroczystość tę zakończy ucałowanie relikwii św. Augustyna.

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.
Bardzo serdecznie zapraszamy do wspólnego przeżywania Mszy św. o
godzinie 1200.

W tym roku mija 136 lat od cudownych objawień Matki Bożej w
Gietrzwałdzie – jedynych objawień w Polsce, które zostały zatwierdzone przez
władzę Kościelną. Główne uroczystości w Gietrzwałdzie w niedzielę 8 września.

W piątek o godzinie 1900 Msza św. za Zmarłych polecanych w
wypominkach rocznych. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

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 prace w naszej bazylice.

Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy
dobrej niedzieli oraz Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej
Częstochowskiej i Św. Stanisława Kazimierczyka.

Kanonicy Regularni Laterańscy
Ogłoszenia duszpasterskie – 1 września 2013 roku
XXII Niedziela Zwykła

Dzisiejsza Niedziela jest 22 Niedzielą Zwykłą.
Jutro rozpocznie sie nowy rok szkolny 2013/2014. Msza Święta na rozpoczęcie
nowego roku szkolnego dla dzieci ze Szkół Podstawowych i Gimnazjum o godzinie 800.
Także jutro o godzinie 900 Msza św. na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego dla szkół
średnich. Zapraszamy Dzieci, Młodzież Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców.
Spowiedź święta przed nowym rokiem szkolnym dzisiaj i jutro.

W niedziele Msza św. dla dzieci jest odprawiana o godzinie 1100. Zapraszamy dzieci na
godzinę 1100. W każdą niedzielę dzieci będą otrzymywały obrazek, jako potwierdzenie
uczestniczenia we Mszy św. niedzielnej.

Informujemy, że zgodnie z Dekretem Księdza Metropolity Kardynała Dziwisza w tym
roku szkolnym dzieci z klas II nie przystąpią do pierwszej Komunii Świętej. Od tego
roku 1 Komunia Święta będzie w 3 klasie szkoły podstawowej.

W tym roku mija 136 lat od cudownych objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie.
Główne uroczystości w Gietrzwałdzie w tym roku w niedzielę 8 września. Także 8
września doroczna Pielgrzymka Rodzin w Kalwarii Zebrzydowskiej.

W tym tygodniu przypada 1 czwartek i 1 piątek i 1 sobota miesiąca września.
Zachęcamy do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej.

W piątek o godzinie 1700 Msza św. dla dzieci i kandydatów do bierzmowania. Po tej
Mszy świętej spotkanie z uczniami klas 1, 2 i 3 gimnazjum. Jest to spotkanie
organizacyjne w związku z przygotowaniem do sakramentu bierzmowania.

Spotkania dla ministrantów oraz dla kandydatów na ministrantów i lektorów we
wtorek, pojutrze o 1730. Zapraszamy serdecznie nowych kandydatów do Służby
Liturgicznej Ołtarza.

W każdą 1, 2, 3 i 4 sobotę miesiąca nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych w Sali
obok Kancelarii Parafialnej. Początek spotkań o godz. 1700.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na potrzeby
Parafii. Dziękujemy za kolejne ofiary indywidualne na prace przy naszej Bazylice.
Nowożeńcom wczorajszej soboty dziękujemy za kwiaty.

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszła do wieczności + Łucja Adamczyk z ul.
Bocheńskiej. Polećmy ją Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek...

Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej niedzieli
oraz Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela na nowy tydzień. Dzieciom i
Młodzieży w Nowym Roku Szkolnym życzymy zdrowia i dobrych wyników w nauce. O
wstawiennictwo przed Bogiem prosimy Świętego Stanisława Kazimierczyka.
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Ogłoszenia duszpasterskie – 08. 09. 2013
XXIII Niedziela Zwykła

Dzisiejsza Niedziela jest 23 Niedzielą Zwykłą. Dziś święto Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny. W tradycji ludowej to święto w minionych wiekach nazywane było
Świętem Matki Bożej Siewnej. W parafiach o tradycjach rolniczych w dzisiejsze święto
kapłani święcą nasiona zbóż przeznaczone do siewu.

W Gietrzwałdzie odbywają się doroczne uroczystości Maryjne w 136 rocznicę
zakończenia objawień Matki Bożej. W Kalwarii Zebrzydowskiej odbywa się 21
Pielgrzymka Rodzin . Łączymy się duchowo z pielgrzymami z naszej Parafii, którzy są na
tych uroczystościach w Gietrzwałdzie i w Kalwarii Zebrzydowskiej.

W Sanktuarium Krzyża św. w Mogile uroczystości ku czci Krzyża Świętego od 13 do
20 września. Program uroczystości na stronie internetowej Opactwa Mogilskiego.

W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:
-w poniedziałek – wspomnienie bł. Anieli Salawy, dziewicy;
- w piątek – wspomnienie św. Jana Chryzostoma, bpa i doktora Kościoła;
- w sobotę – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego;

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. W miniony piątek, przedwczoraj, młodzież z gimnazjum
rozpoczęła kolejny rok formacji przed przyjęciem Bierzmowania.

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

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.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na
potrzeby naszej Parafii i nasze zakonne Wyższe Seminarium Duchowne. „Bóg zapłać” za
kolejne ofiary indywidualne na potrzeby Parafii. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do
Bazyliki.

W sobotę o godz. 1900 zostanie odprawiona Msza Św. w intencji prześladowanych
chrześcijan. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy w tej b. ważnej sprawie.

Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej niedzieli,
Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i Św. Stanisława Kazimierczyka, Apostoła
Eucharystii.
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Ogłoszenia duszpasterskie – 15.09.2013
XXIV Niedziela Zwykła

Przeżywamy 24 Niedzielą Zwykłą. Dziś 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.

Dziękujemy za pielgrzymi trud i modlitwy w intencji naszej Parafii wszystkim,
którzy w ubiegłą niedzielę pielgrzymowali do Gietrzwałdu i Kalwarii
Zebrzydowskiej. Obecnie grupa z naszej Parafii pielgrzymuje do sanktuariów
położonych w północno-wschodniej części Polski.

Na początek marca 2014 r. zaplanowaliśmy pielgrzymkę do Ziemi Świętej.
Wybieramy się tam z cenionym i darzonym zaufaniem biurem Komisariat Ziemi
Świętej OO. Franciszkanów i Parafią OO. Cystersów w Mogile. Komisariat Ziemi
Świętej zapewnia, że pielgrzymowanie do Izraela jest bezpieczne i chce
otrzymać listę osób chętnych na pielgrzymkę do 20 października.
Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia do połowy października. Planujemy
nawiedzić najważniejsze sanktuaria i podziwiać przyrodę parków narodowych
Izraela. Szczegóły na plakatach w gablotach i naszej stronie internetowej.

W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:
- w środę – święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski oraz dzieci i młodzieży;
- w sobotę – święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty;

Rodziców z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej zapraszamy
na Msze niedzielne o godz. 1100. Młodzieży gimnazjalnej przypominamy, że
najbliższe spotkanie w ramach przygotowania do przyjęcia sakramentu
bierzmowania odbędzie się w piątek, 4 października o godz. 1700.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na potrzeby
naszej Parafii. Nowożeńcom dziękujemy za kwiaty ofiarowane do bazyliki.

Z naszej Wspólnoty Parafialnej do wieczności odszedł + Radosław Kozłowski z ul.
Starowiślnej. Wieczny odpoczynek …

Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej
niedzieli, oraz Bożego błogosławieństwa na cały rozpoczęty tydzień.

Szczęść Boże!
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Ogłoszenia duszpasterskie – 22.09.2013
XXV Niedziela Zwykła

1.

Dzisiejsza niedziela jest 25 Niedzielą Zwykłą.

2.
Serdecznie dziękujemy Pielgrzymom za wspólne pielgrzymowanie do
Białegostoku i Wilna. Msza św. w intencji pielgrzymów i ich rodzin będzie
odprawiona 20 października o godzinie 930.
3.

W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzić będziemy:
w poniedziałek – wspomnienie św. Ojca Pio, zakonnika;
w środę – wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, kapłana;
w piątek – wspomnienie św. Wincentego a Paulo;
w sobotę – wsp. św. Wacława, męczennika, patrona Katedry Wawelskiej;
w niedzielę – święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała;

4.

W następną niedzielę chrzest dzieci na Mszy św. o godz. 1330.

5.
W pierwszych dniach marca 2014 r. organizujemy pielgrzymkę do Ziemi
Świętej. Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia tylko do połowy października.
Więcej szczegółów na plakatach w gablotach i na stronie internetowej Parafii.
6.
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym
tygodniu na potrzeby naszej parafii. dziękujemy za kolejne ofiary indywidualne
na potrzeby Parafii i na prowadzone prace w bazylice. Nowożeńcom
dziękujemy za kwiaty do bazyliki .
7.
Mija już 27 lat od powstania Krakowskiego Koła Towarzystwa Pomocy
im. św. Brata Alberta, które działa na terenie naszej Parafii. Członkowie
Towarzystwa pomagają najbardziej potrzebującym – wydają chleb, ubrania,
przygotowują paczki świąteczne i paczki dla więźniów. Dziękujemy im za ich
trud, poświęcenie i wyobraźnię miłosierdzia. Dziś po Mszy Świętej można
finansowo wesprzeć działalność Towarzystwa.
8.
Z naszej Rodziny Parafialnej odszedł ł do wieczności + Artur Stasik z ul.
Józefa. Polecajmy Go Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek …
Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej
niedzieli, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Najświętszej i Świętego
Stanisława Kazimierczyka, Apostoła Eucharystii.
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Ogłoszenia duszpasterskie – 29.09.2013
XXVI Niedziela Zwykła
Dziś 26 Niedziela Zwykła.

W liturgii Kościoła w nadchodzącym tygodniu przeżywać będziemy:
- w poniedziałek – wsp. św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła;
- we wtorek – wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora
Kościoła;
- w środę – w wspomnienie świętych Aniołów Stróżów;
- w piątek – wspomnienie św. Franciszka z Asyżu;
- w sobotę – wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy;

We wtorek rozpoczynamy październik, miesiąc modlitwy różańcowej. W
październiku każdego dnia będziemy modlić się na różańcu w naszej bazylice
o godz. 1820. Serdecznie zapraszamy na tę modlitwę wszystkich. Dzieci, które
będą uczestniczyć w nabożeństwie, otrzymają każdego dnia obrazek.
Za odmówienie różańca wraz z rozmyślaniem nad tajemnicami
różańcowymi w kościele lub rodzinie można zyskać odpust zupełny.

W następną niedzielę taca będzie przeznaczona na cele charytatywne.
Także w następną niedzielę procesja różańcowa do pięciu ołtarzy. Procesja
do 5 ołtarzy rozpocznie się o godzinie 1800. Zapraszamy Arcybractwo, Żywy
Różaniec, Ministrantów i Asystę Procesyjną.

W tym tygodniu przypada 1 czwartek, 1 piątek i 1 sobota miesiąca. W
pierwszy piątek miesiąca o godzinie 1700 spowiedź i Msza Święta dla dzieci i
kandydatów do bierzmowania. Apelujemy do dzieci i kandydatów o gorliwe
uczestniczenie w pierwszych piątkach miesiąca. Starszych gorąco prosimy, aby
dali dzieciom i młodzieży przykład miłości do Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu
na potrzeby naszej Parafii. Dziękujemy za kolejne ofiary indywidualne na prace
przy naszej bazylice.

Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszli + Janusz Ochalik, + Leszek
Zieliński z ul. Wąskiej, + Robert Rams z ul. Berka Joselewicza, + Adam Nowak z
ul. Mostowej, + Kazimierz Dyduła z ul. Józefa i + Tomasz Walosik z ul. Św.
Wawrzyńca. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu: wieczny odpoczynek...

Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy Bożego
błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Różańcowej na nowy tydzień i na cały
miesiąc październik. Szczęść Boże!
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XXVII Niedziela Zwykła 2013
27 Niedziela Zwykła 6.10.2013
Dzisiejsza niedziela jest 27 niedzielą zwykłą w Kalendarzu Liturgicznym.

Procesja różańcowa do pięciu ołtarzy dzisiaj o godzinie 1800. Zapraszamy
Arcybractwo, Procesję, Ministrantów. W sposób szczególny zapraszamy Żywy
Różaniec. Matka Boża wzywała w Gietrzwałdzie wszystkich prosiła o modlitwę
na różańcu.

Nabożeństwo Różańcowe codziennie o godz. 1820. Serdecznie zapraszamy na
tę modlitwę wszystkich. Dzieci, które będą uczestniczyć w nabożeństwie,
otrzymają każdego dnia w zakrystii obrazek.

W środę o godzinie 1600 msza św. dla chorych i w intencji chorych.

W przyszłą niedzielę XIII już Dzień Papieski. Za Tydzień, będzie przeprowadzona
zbiórka pieniędzy na rzecz fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przydzielającej
stypendia utalentowanej młodzieży pochodzącej z biednych rodzin.

w nadchodzącym tygodniu w Liturgii Kościoła przeżywać będziemy:

- w poniedziałek – wspomnienie Matki Bożej Różańcowej,

- w środę – święto Błogosławionego Wincentego Kadłubka, biskupa;

W Kancelarii Parafialnej przyjmujemy na wypominki miesięczne i roczne za
zmarłych. Pamiętajmy o modlitwie za tych, którzy na naszą modlitwę czekają.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na potrzeby naszej Parafii.
Dziękujemy za ofiary indywidualne na prace prowadzone przy naszej Bazylice.
Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do Bazyliki.

Z naszej Rodziny parafialnej do wieczności odeszli: + Piotr Siedlecki z ul.
Podbrzezie, + Stanisław Michalik z ul. Starowiślnej, + Adam Peszko z ul. Św.
Wawrzyńca, + Otylia Sodo z ul. Józefa i + Witold Gieras z ul. Starowiślnej.
Polecajmy ich Bożemu Miłosierdziu i módlmy się za nich: wieczny odpoczynek...

Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli,
Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Różańcowej.
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Ogłoszenia duszpasterskie
13.102013 – 28 Niedziela Zwykła

XIII Dzień Papieski – „Jan Paweł II – Papież Dialogu”

Rozpoczynamy kolejny tydzień października – miesiąca poświęconego
modlitwie różańcowej. Przypominamy, że nabożeństwo różańcowe
odprawiamy codziennie o godz. 1820.

Dzisiaj obchodzimy XIII Dzień Papieski. W przedsionkach kościoła po Mszach
św. możemy wesprzeć fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia, która przydziela
stypendia uzdolnionej młodzieży pochodzącej z niezamożnych rodzin.

Jutro 14 października: Święto Edukacji Narodowej – Dzień Nauczyciela. Z tej
okazji składamy serdeczne życzenia wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom,
Katechetom i Pedagogom. Niech Pan Jezus obdarza Was zdrowiem,
błogosławieństwem i wszelkimi potrzebnymi łaskami.

Jutro 14 dzień miesiąca. Jak co miesiąc modlić się będziemy za
prześladowanych za wiarę. W tej intencji ofiarujemy jutro różaniec. Na Mszy
św. o godz. 1900 także modlić się będziemy za prześladowanych w XXI wieku za
wiarę.

W czwartek 17 października przypada 3 rocznica kanonizacji św. Stanisława
Kazimierczyka. Po Mszach św. będziemy odmawiać Litanię do św. Stanisława
Kazimierczyka i oddawać mu cześć przez ucałowanie relikwii. Serdecznie
zapraszamy do dziękczynienia za dar kanonizacji.

Zbliża się listopad – miesiąc poświęcony pamięci zmarłych. W kancelarii i
zakrystii przyjmujemy na wypominki miesięczne i roczne. Kartki do wypisania
imion są wyłożone na bocznych ołtarzach.

Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na pomoc dla cierpiących w
Syrii. Już w miniony wtorek nasze ofiary zostały przesłane na odpowiednie
konto Caritasu. Dziękujemy serdecznie za kolejne ofiary na potrzeby naszej
Parafii.

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: + Wojciech Burkat z ul.
Starowiślnej, + Elżbieta Jamka z ul. Mostowej i + Danuta Lorenowicz z ul. Józefa.
Polecajmy ich Bożemu miłosierdziu: Wieczny odpoczynek …

Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej
niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Różańcowej. Naszego
Patrona Św. Stanisława Kazimierczyka prosimy o wstawiennictwo przed Bożym
Tronem we wszystkich ważnych sprawach naszego życia.
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Ogłoszenia duszpasterskie - 20. 10. 2013

29 niedziela Zwykła - Niedziela Misyjna

Nabożeństwa Różańcowe codziennie o 1820. Dziękujemy serdecznie tym, którzy
codziennie przychodzą na różaniec. Zapraszamy tych, którzy jeszcze do tej pory
nie włączyli się w tę modlitwę. Maryja czeka na każdego kto z wiarą modli się.

W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:
- dzisiaj - uroczystość św. Jana Kantego, kapłana,
- jutro - wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa,
- we wtorek - błogosławionego Jana Pawła II, papieża,
- w następną niedzielę uroczystość: Rocznica poświęcenia Kościoła własnego;

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny. Obecny Tydzień misyjny
przeżywamy pod hasłem „Miłosierdzie Boże dla całego świata”. Misje możemy
wspierać przez modlitwę i ofiarę. Przez cały tydzień modlić się będziemy w
intencji misji, misjonarzy, o nowe powołania misyjne i za tych którzy misje
wspierają modlitwą, swoim cierpieniem i pomocą materialną.

Na wypominki roczne i miesięczne a także na Mszę Świętą składkową za
naszych drogich zmarłych przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej i zakrystii. Na
ołtarzach wyłożone są kartki na wypominki. Otoczmy naszych drogich zmarłych
modlitwą. Niech nikt z nich nie zostanie bez naszej duchowej pomocy.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na
potrzeby Parafii, klasztoru i Seminarium. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do
bazyliki.
Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: + Zbigniew Kuczek i +
Natalia Obarzanowska z ul. Rzeszowskiej. Polecajmy ich Bożemu miłosierdziu:
Wieczny odpoczynek ...

Naszym drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej
niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. O Boże
błogosławieństwo prosimy przez wstawiennictwo Św. Jana Kantego i Św.
Stanisława Kazimierczyka - Apostoła Eucharystii.

Kanonicy Regularni Laterańscy

30 Niedziela Zwykła – 28.10.2012r.
Rocznica poświęcenia Kościoła Własnego

Nabożeństwo Różańcowe dziś o godzinie 1800. Dzisiejsze nabożeństwo połączone jest z
procesją do 5 ołtarzy. Zapraszamy serdecznie Arcybractwo, Żywy Różaniec, Asystę i Służbę Liturgiczną
Ołtarza. Codziennie Różaniec o godzinie 1820.

Dzisiaj przeżywamy uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego. Dziękujemy Bogu
za Fundatorów i Budowniczych naszej Bazyliki Bożego Ciała. Dziękujemy wszystkim, którzy w obecnym
czasie o ten dom Boży się troszczą i napełniają go swoją obecnością i swoją modlitwą.

Jutro święto Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. dzień imienin Ks. Tadeusza masłowskiego.
Msza św. w int. ks. Tadeusza jutro o godzinie 1200.

W piątek Uroczystość Wszystkich Świętych. Katolicy w dniu Wszystkich Świętych są
zobowiązani do uczestniczenia we Mszy św. W naszej bazylice Msze jak w każdą niedzielę. Nieszpory za
zmarłych z procesją w kościele do pięciu stacji o godz. 1800.

W sobotę Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. za zmarłych poleconych w
wypominkach o godz. 800 i 1900. Procesja z modlitwami za zmarłych w kościele po Mszy św. godz. 800. O
godz. 1800 Nieszpory za zmarłych i procesja. W Dniu Zadusznym można zyskać odpust zupełny i
ofiarować go za zmarłych. Odpust ten można zyskać począwszy od popołudnia 1 listopada i przez cały
dzień następny (2 listopada) pod warunkiem odbycia sakramentalnej spowiedzi, udziału we Mszy św. i
Komunii św. oraz odmówienia modlitw: Wierzę w Boga, Ojcze nasz, i dowolnej modlitwy w intencji
Ojca św.. Odpust za zmarłych można też zyskać także od 1 do 8 listopada za nawiedzenie cmentarza i
modlitwę za zmarłych.

W przedsionkach kościoła nasi Klerycy przyjmują na wypominki jednorazowe. Na wypominki
roczne i miesięczne przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej i zakrystii. Wypominki w listopadzie
połączone z modlitwą różańcową codziennie o godzinie 1820.

W tym tygodniu 1 piątek i 1 sobota miesiąca. W 1 piątek miesiąca dzieci i kandydatów do
bierzmowania zapraszamy do spowiedzi i do Komunii Świętej. Najbliższe spotkanie kandydatów do
bierzmowania odbędzie się 6 listopada w Sali katechetycznej. Klasy 1 i 2 gimnazjum zapraszamy do
salki katechetycznej na godz. 1730, uczniów klas 3 na godz. 1800.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na potrzeby naszej
Parafii i na nasze Seminarium Duchowne.

Z naszej rodziny parafialnej w ostatnim tygodniu do wieczności odeszli: + Krystyna Olesińska z
ul. Brzozowej, + Julia Krzywdziak z ul. Wrzesińskiej i + Janina Sulik. Polecajmy ich Miłosierdziu Bożemu:
Wieczny odpoczynek...
Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego
błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej. Boga prosimy o błogosławieństwo przez
wstawiennictwo Św. Stanisława Kazimierczyka – Apostoła Eucharystii.
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1 listopada 2013 – piątek
Uroczystość Wszystkich Świętych

Dzisiaj Uroczystość Wszystkich Świętych. To dzisiejsze święto w naszym kościele
przeżywamy ze szczególną radością: dziękujemy Bogu za wielki dar kanonizacji naszego
Parafianina i Współbrata: Św. Stanisława Kazimierczyka. Trwamy w oczekiwaniu na
kanonizację bł. Papieża Jana Pawła II. Wspominamy świętych, którzy odeszli z tej ziemi i
osiągnęli już pełnię życia i szczęścia. Święci cieszą się chwałą oglądania Boga, a dla nas
wszystkich są wzorem do naśladowania.

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

Wierni, którzy w dniach od 1 do 8 listopada pobożnie nawiedzą cmentarz i
pomodlą się za zmarłych, mogą uzyskać również Odpust Zupełny i ofiarować go za dusze w
czyśćcu cierpiące. Z racji 1 piątku i 1 soboty miesiąca zachęcamy do spowiedzi i Komunii Św

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

Jutro 2 listopada - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny.
Msze święte za zmarłych polecanych w wypominkach o godz. 800, 1200 i o 1900. Po Mszach
św. o godz. 800 i 1200 procesja w kościele z modlitwami wstawienniczymi za zmarłych.
Nieszpory żałobne jutro o godz. 1800, a po nieszporach procesja w kościele z modlitwami za
zmarłych.

Wypominki w miesiącu listopadzie codziennie o godz. 1820. Wypominki łączymy z
modlitwą różańcową.

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

Na wypominki roczne przyjmujemy w zakrystii lub Kancelarii Parafialnej. Na
wypominki jednorazowe Nowicjusz Grzegorz przyjmuje w przedsionku bazyliki.

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

Kanonicy Regularni Laterańscy
Ogłoszenia duszpasterskie – 3.11.2013
XXXI Niedziela Zwykła

Dzisiejsza niedziela jest 31 Niedzielą Zwykłą. Przypominamy, że w dniach od 1
do 8 listopada można zyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych. Odpust
ten zyskujemy za nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych.

Wypominki za zmarłych poleconych w wypominkach codziennie o godzinie
18 .Także codziennie, we wszystkie dni Listopada odprawiana jest Msza Święta za
zmarłych poleconych w Wypominkach [o różnych godzinach]. Wypominki roczne
w każdy ostatni piątek miesiąca o 1830, a o 1900 Msza św. za zmarłych
wymienionych w wypominkach rocznych.
20

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

Jutro o godzinie 1200 Msza św. w intencji Brata Karola Krzyżanowskiego w
dniu Jego imienin. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

W piątek, 8 listopada święto Wszystkich Świętych Zakonu Kanoników
Regularnych Laterańskich. Dziękować będziemy Bogu za dar świętych w naszym
Zakonie i modlić się będziemy za nasz Zakon. W sobotę Uroczystość Rocznicy
Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, z którą nasz Zakon jest związany i od której
czerpie swoją nazwę.

Spotkanie kandydatów do bierzmowania odbędzie się 6 listopada [w środę]
w sali katechetycznej. Uczniowie klas 1 i 2 gimnazjum zapraszamy na godz. 1730.
Uczniowie klas 3 gimnazjum mają spotkanie o godz. 1800.

W 1, 2, 3 i 4 sobotę miesiąca odbywa się Kurs przedmałżeński dla
narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa. Początek spotkań
w sobotę o 1700.

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

Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszli: + Janina Domaradzka z ul.
Miodowej, + Cyprian Kargol z ul. Starowiślnej i + Małgorzata Dębowska z ul.
Jakuba. Pomódlmy się także za ++ których poleciliśmy w wypominkach rocznych i
miesięcznych: Wieczny odpoczynek ...

Naszym drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy zdrowego i miłej
niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej i Świętego
Stanisława Kazimierczyka.
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Ogłoszenia duszpasterskie – 10.11.2013
XXXII Niedziela Zwykła

Dzisiejsza niedziela jest 32 Niedzielą Zwykłą.

Wypominki za zmarłych przez cały listopad codziennie o godzinie 1820. Także
codziennie, we wszystkie dni listopada, odprawiana jest Msza św. za zmarłych
polecanych w wypominkach miesięcznych i rocznych.

Przeżywamy dzisiaj V Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W tym roku
we wszystkich kościołach naszej Ojczyzny modlimy się za Chrześcijan w Nigerii.
Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień modlitwa za Chrześcijan prześladowanych
za wiarę. Zapraszamy w najbliższy czwartek na godzinę 1900. Modlić się będziemy
za tych, którzy swoją wiarę w Chrystusa wyznają cierpieniem, a także męczeńską
śmierci.

Jutro z całą naszą Ojczyzną przezywać będziemy Narodowe Święto Niepodległości.
Mija 95 lat od dnia, kiedy Polska po latach rozbiorów odzyskała niepodległość.

Porządek Maszy św. jutro tak jak w dzień zwykły. Msza św. w intencji naszej
Ojczyzny o godz. 1200. Zapraszamy serdecznie do wspólnej modlitwy

W środę o godzinie 1600 Msza św. dla chorych i w int. chorych.

Na wypominki całoroczne przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej i w zakrystii.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na potrzeby naszej Parafii, i na
nasze Zakonne Wyższe Seminarium Duchowne. Bóg zapłać za kolejne ofiary na
wypominki roczne i miesięczne.

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli do wieczności: + Eleonora Bartula z ulicy
Wrzesińskiej, + Wojciech Łosiowski z ul. Dietla i + Jacek Rajpold z ul. Rzeszowskiej.
Polecajmy ich Bożemu Miłosierdziu: wieczny odpoczynek...

Naszym drogim Parafianom, naszym miłym Gościom i Dobrodziejom dziękujemy
za wspólnie przeżytą Mszę św. Wszystkim życzymy dobrego zdrowia, miłej
niedzieli i Bożego błogosławieństwa. Matkę Najświętszą prosimy o opiekę nad
naszą Ojczyzną, nad wszystkim bardzo trudnymi sprawami, które przeżywa nasza
Ojczyzna. Wielu Polaków dzisiaj doświadcza bezradności, dlatego wołamy do
Królowej Polski o światło, o ratunek, o nadzieję.
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