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2016 rok 
1 STYCZNIA 2016 – NOWY ROK  

ÓSMY DZIEŃ OKTAWY NARODZENIA PAŃSKIEGO  

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI 

 

  Na progu Nowego roku Pańskiego 2016 składamy naszym drogim 
Parafianom, Gościom, Przyjaciołom i Dobrodziejom najserdeczniejsze życzenia: 
Bożego Pokoju, Bożego błogosławieństwa, obfitości łaski i darów Ducha 
Świętego, a także zdrowia i pomyślności w życiu osobistym, rodzinnym i 
zawodowym.  

Życzymy Wam wszystkim. aby Matka Jezusa Chrystusa wymodliła Wam 
łaskę żywej wiary, abyście w tym szczególnym Roku Miłosierdzia otworzyli się 
na uzdrawiającą moc płynącą od Boga.  

 
Ogłoszenia duszpasterskie 

 
Dziękujemy wszystkim, którzy wczoraj wzięli udział w  Mszy św. i nabożeństwie na 

zakończenie Starego Roku 2015. Dzisiaj Nowy Rok – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. 
Razem z całym Kościołem i modlimy się o pokój na świecie. Od 48 lat 1 stycznia jest dniem 
modlitw o pokój.  

 

Dzisiaj także 1 piątek miesiąca. Oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Jezusa. Jutro 1 
sobota miesiąca o godzinie 12.00 Msza Święta w intencji Dobrodziejów Parafii i Klasztoru 
Bożego Ciała.  
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Kolędę, czyli wizytę duszpasterską w naszej Parafia rozpoczniemy w poniedziałek 4 
stycznia, potrwa ona do 23 stycznia. Plan Kolędy na cały najbliższy miesiąc wywieszony jest w 
gablotach Bazyliki. W przedsionkach znajdują się także kartki z informacją o terminach kolędy 
które można zabrać ze sobą do domu. Informacje te znajdują się także na stronie internetowej 
naszej parafii. O kolędzie informowali również w poszczególnych kamienicach nasi klerycy przy 
okazji rozprowadzania w parafii opłatków. W związku z tym nie będzie już informacji w 
przeddzień kolędy.  

  

Polećmy Bożemu Miłosierdziu wszystkich zmarłych, którzy odeszli z naszej Parafii i z 
naszych Rodzin w minionym 2015 roku. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie …  

 

Na dobre przeżycie wszystkich dni Nowego Roku Pańskiego 2016 przyjmijmy Boże 
błogosławieństwo. 

 

Szczęść Boże: Kanonicy Regularni Laterańscy 

2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim – 03.01.2016 

Ogłoszenia Duszpasterskie  

 

Dzisiaj przeżywamy 2 Niedzielę po Narodzeniu Pańskim. Zapraszamy na 
Nieszpory dzisiaj i w czwartek o godzinie 18.30.  

 

W środę Uroczystość Objawienia Pańskiego zwane Świętem Trzech Króli. Tego 
dnia Msze święte będą odprawiane jak w każdą niedzielę. Podczas Mszy świecić 
będziemy kadzidło oraz mirrę. Taca z Trzech Króli przeznaczona jest na Misje.  

 

W następną niedzielę Święto Chrztu Pańskiego. Będziemy dziękować Bogu za 
dar Chrztu Świętego, jaki każdy z nas otrzymał.  

 

Jutro, 4 stycznia  rozpoczynamy w parafii Kolędę, czyli wizytę duszpasterską, 
potrwa ona do 23 stycznia. Plan Kolędy na cały najbliższy miesiąc wywieszony 
jest w gablotach Bazyliki. W przedsionkach znajdują się także kartki z informacją 
o terminach kolędy które można zabrać ze sobą do domu. Informacje te znajdują 
się także na stronie internetowej naszej parafii. O kolędzie informowali również 
w poszczególnych kamienicach nasi klerycy przy okazji rozprowadzania w parafii 
opłatków. W związku z tym nie będzie już informacji w przeddzień kolędy.   
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Z tydzień w niedzielę 10 stycznia o godz. 16.00 Msza św. w intencji pielgrzymów 
październikowej pielgrzymki śladami  św. O. Pio i św. Jana Pawła II. Po mszy św. 
spotkanie popielgrzymkowe. 

 

Również za tydzień po Mszy św. o godz, 16.00 krótkie spotkanie dla kandydatów 
do Bierzmowania. Spotkanie odbędzie się w kościele.   

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie i Rada Dzielnicy 
zapraszają na spotkanie poświecone możliwości przyłączenia się do sieci cieplnej 
budynków znajdujących się na terenie Kazimierza, szczególnie tych opalanych 
węglem. Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje dotyczące 
planowanych inwestycji oraz sposobu ubiegania się o przyłączenie i możliwość 
uzyskania dofinansowania. Spotkanie odbędzie się w Centrum Kultury 
Żydowskiej przy ul. Meiselsa 17 w dniu 12 stycznia 2016 r. o godz. 18.00   

  

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

 

Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszła + Krystynę Kędryna z ul. 
Dietla. Polećmy Ją i wszystkich nam bliskich zmarłych  Bożemu Miłosierdziu: 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 

 

Wszystkim naszym Drogim Parafianom, naszym Gościom i Dobrodziejom 
życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki 
Zbawiciela. 

 

Kanonicy Regularni Laterańscy 

06.01.2016 – Uroczystość Objawienia Pańskiego 

Trzech Króli  

Ogłoszenia Duszpasterskie 
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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. Kawałek 
poświęconej kredy można zabrać ze sobą do domu, znajduje się ona w 
koszyku na ołtarzu Matki Bożej Łaskawej. Taca z dzisiejszego dnia 
przeznaczona jest na Misje.  

 

Od 4 stycznia trwa w naszej parafii wizyta duszpasterska czyli kolęda. 
Plan kolędy na cały najbliższy miesiąc wywieszony jest w gablotach bazyliki. 

 
W jutrzejszy czwartek w naszej bazylice będzie nagrywane oratorium i 

dlatego świątynia po mszach świętych będzie zamykana. Nie będzie również 
w dniu jutrzejszym całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. 
Zapraszamy natomiast na Nieszpory Eucharystyczne o godz. 18.30   
 

W niedzielę święto Chrztu Pana Jezusa. Jest to okazja, aby podziękować 
Bogu za Sakrament Chrztu Świętego i odnowić nasze przyrzeczenia 
chrzcielne. 
 

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na potrzeby naszej Parafii i 
za dzisiejsze ofiary złożone na tacę, które są przeznaczone na Misje . 
 

Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy 
miłego dnia świątecznego, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki 
Zbawiciela. Niech nasze serca i nasze rodziny, niech nasze domy i 
mieszkania zostaną napełnione pokojem, radością i miłością.  

 

Kanonicy Regularni Laterańscy 

 

 

10.01.2016 – NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
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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. 

 

Z żalem informujemy, że 7 stycznia zmarł w Ełku nasz współbrat  + Ks. Kazimierz 
Rompalski CRL. Jego duszę polecamy Miłosiernemu Bogu i prosimy o modlitwę w 
Jego intencji.  

 

W każdą niedzielę i w każdy czwartek Nieszpory o godzinie 18.30. Droga 
Krzyżowa w każdy piątek o godzinie 18.30. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.  

 

W środę 13 styczna na Mszy św. o godz. 12.00 będziemy modlić się w intencji Ks. 
Ryszarda Siuty z okazji Jego urodzin. Zapraszamy wszystkich do udziału w tej 
Eucharystii.   

 

W naszej parafii trwa wizyta duszpasterska. Plan kolędy na cały najbliższy 
miesiąc wywieszony jest w gablotach bazyliki.  

 

W dniach od 17 do 24 stycznia, jak każdego roku przeżywać będziemy Tydzień 
Modlitw o jedność Chrześcijan. Program Nabożeństw Ekumenicznych jest 
wywieszony w przedsionku Bazyliki od strony Klasztoru.  

 

16 stycznia w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach odbędzie się 
Drugie Oficjalne Spotkanie Rekolekcyjne przygotowujące do Światowych dni 
Młodzieży. Spotkanie rozpocznie się o godz. 16.00 a poprowadzi je Ks. Michał 
Olszewski.  

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie i Rada Dzielnicy 
zapraszają na spotkanie poświecone możliwości przyłączenia się do sieci cieplnej 
budynków znajdujących się na terenie Kazimierza, szczególnie tych opalanych 
węglem. Podczas spotkania będzie można uzyskać informacje dotyczące 
planowanych inwestycji oraz sposobu ubiegania się o przyłączenie i możliwość 
uzyskania dofinansowania. Spotkanie odbędzie się w Centrum Kultury 
Żydowskiej przy ul. Meiselsa 17 w dniu 12 stycznia 2016 r. o godz. 18.00   
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Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w minionym tygodniu na 
potrzeby misji, a także na potrzeby naszej parafii.  

 

Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszła + Monika Wiśniewska z ul. 
Gazowej. Polećmy Ją i ks. Kazimierza Rompalskiego Bożemu Miłosierdziu: 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie …  

 

Wszystkim naszym Drogim Parafianom, naszym Gościom i Dobrodziejom 
życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa oraz opieki Matki 
Zbawiciela. 

 

 

Kanonicy Regularni Laterańscy 

2 Niedziela Zwykła – 17.01.2015  

Ogłoszenia duszpasterskie 

 

Dzisiaj 2 Niedziela Zwykła. Nieszpory w każdą niedzielę i w każdy 
czwartek o godz. 18.30. Droga Krzyżowa w każdy piątek o godz. 18.30. 

 

W liturgii w tym tygodniu obchodzić będziemy: 

- we wtorek wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa 

- w czwartek wspomnienie  św. Agnieszki, Dziewicy i męczennicy; 

 

W czwartek dzień imienin naszego Pana Organisty Jarosława. Msza 
św. w int. Pana Organisty w czwartek o godzinie 12.00. Zapraszamy do 
wspólnej modlitwy. 

 

21 stycznia - Dzień Babci, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Babciom i 
Dziadkom składamy najlepsze życzenia i łączymy je z darem modlitwy. Dla 
zmarłych prosimy Boga o wieczną nagrodę. 
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W naszej Parafii trwa kolęda, czyli wizyta duszpasterska. Plan 
kolędy wywieszony jest w gablotach bazyliki.  

 

Zapowiedzi przedślubne wywieszone są w gablocie bazyliki. Jeśli 
ktoś znałby przeszkody do zawarcia małżeństwa wymienionych tam osób 
prosimy o zgłoszenie się do kancelarii parafialnej.  

 

 W dniach od 17 do 24 stycznia, jak każdego roku przeżywamy 
Tydzień Modlitw o jedność Chrześcijan. Program Nabożeństw 
Ekumenicznych jest wywieszony w przedsionku Bazyliki od strony 
Klasztoru.  

 

Nasza parafia organizuje w dniach od 15 do 17 kwietnia 2016 r. 
autokarową pielgrzymkę do Słowacji i Węgier śladami św. Małgorzaty 
Królewny Węgier i  

św. Kingi. Koszt pielgrzymki to 280 zł i 80 euro. Więcej informacji na temat 
pielgrzymki na stronie internetowej, oraz na plakatach i ulotkach w 
przedsionkach bazyliki   

 

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 odeszła + Zofia Szybalska z 
ul. Wawrzyńca. Polećmy zmarłą i wszystkich nam bliskich zmarłych 
Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie … 

 

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

 

Kanonicy Regularni Laterańscy 
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3 Niedziela Zwykła – 24.01.2016   

Ogłoszenia Duszpasterskie 

 Dzisiejsza niedziela jest 3 Niedzielą Zwykłą w Kalendarzu Liturgicznym 
Kościoła.  

 

Zapraszamy na Nieszpory w każdą niedzielę i w każdy czwartek o 
godz. 18.30. Droga Krzyżowa w każdy piątek o godz. 18.30. 

 

 W Liturgii w tym tygodniu, obchodzić będziemy: 

 w poniedziałek – święto Nawrócenia Św. Pawła Apostoła 

 we wtorek – św. biskupów Tymoteusza i Tytusa 

 w środę – bł. Jerzego Matulewicza, biskupa   

 w czwartek – św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła; Tego 
dnia swoje imieniny obchodzi Przeor Klasztoru Bożego Ciała Ks. Tomasz 
Szatanik. Msza św. w int. ks. Przeora w czwartek o godz. 12.00. Zapraszamy do 
wspólnej modlitwy. 

 

W sobotę 30 stycznia o godz. 19.00 Msza św. z modlitwami o uzdrowienie. 
Serdecznie zapraszamy. 

  

W minioną sobotę zakończyliśmy w naszej parafii wizytę 
duszpasterską czyli kolędę. Wszystkim, którzy nas przyjęli dziękujemy za 
wspólną modlitwę, życzliwość, dobre słowo i ofiary składane przy okazji 
kolędy na potrzeby naszej parafii i naszego klasztoru. Jeśli ktokolwiek z 
różnych powodów nie przyjął kapłana w wyznaczonym przez nas 
terminie, a chciałby to uczynić, zapraszamy do zakrystii lub kancelarii w 
celu ustalenia terminu.  

 

W czwartek 28 stycznia w Kościele Katolickim w Polsce obchodzić 
będziemy XVI Dzień Islamu pod hasłem: „Chrześcijanie i muzułmanie 
razem wobec przemocy popełnianej w imię religii”. Tego dnia w bazylice 
OO. Franciszkanów o godz. 15.30 Nabożeństwo Słowa, które poprowadzi 
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Bp Grzegorz Ryś, a następnie wykład na temat problemów w relacjach 
chrześcijańsko-muzułmańskich. Zapraszamy do wzięcia udziału w tym 
wydarzeniu.  

 

W niedzielę 31 stycznia o godz. 14.00 w bazylice OO. Franciszkanów 
odbędzie się II charytatywny koncert na rzecz Kliniki Kardiochirurgii 
Dziecięcej. Organizatorzy serdecznie zapraszają. Wstęp wolny. Więcej 
informacji na plakatach w przedsionkach naszej bazyliki.   

 

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

 

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

Kanonicy Regularni Laterańscy 

4 NIEDZIELA ZWYKŁA – 31.01.2016 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

 Dzisiejsza niedziela jest 4 Niedzielą Zwykłą w Roku Liturgicznym Kościoła. 
Zapraszamy na Nieszpory w każdą niedzielę i w każdy czwartek o godz. 18.30. 
Droga Krzyżowa w każdy piątek o godz. 18.30.  

 

 We wtorek , 2 lutego, przypada Święto Ofiarowania Pańskiego i Dzień Życia 
Konsekrowanego. Msze św. o godz. 6 .30, 8.00, 12.00, 16.00 i 19.00. Prosimy aby 
na Msze św. przynieść ze sobą świece. Podczas liturgii o 1200 odbędzie się 
procesja ze świecami i odnowienie ślubów zakonnych przez naszą Wspólnotę 
Zakonną. Ofiary składane tego dnia na tacę są przeznaczone na zakony 
klauzurowe. 
 

W środę wspomnienie Świętego Błażeja, patrona od chorób gardła. 
Błogosławieństwo świecami ku czci św. Błażeja – w środę – po Mszy o 1200.  
 

W tym tygodniu przypada 1 czwartek, 1 piątek i 1 sobota miesiąca. Msza 
św. ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa w piątek o 12.00. Msza Święta ku czci 
Niepokalanego Serca Maryi w sobotę o 12.00. Msza Święta w sobotę o 12.00 jest  
odprawiana w int. Dobrodziejów Parafii i naszego Klasztoru. Zapraszamy naszych 
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Dobrodziejów którzy wspomagają nas materialnie, i tych którzy za nas 
nieustannie się modlą.  

W pierwszy piątek miesiąca przypada także wspomnienie św. Agaty, 
dziewicy i męczennicy. Błogosławieństwo chleba i wody ku czci św.  Agaty w 
piątek po wszystkich Mszach św. 

 
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na potrzeby naszej 

Parafii i Klasztoru. 
 

Z naszej Rodziny parafialnej do wieczności odeszli + Adam Ciurkot z ul. 
Krakowskiej, + Krystyna Lisowska z ul. Bocheńskiej, oraz + Władysława Surówka.  
Polecajmy ich Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek …  

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

    
  
 

Kanonicy Regularni Laterańscy  

 

 

2 lutego 2015 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. 
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Uroczyste poświęcenie i procesja ze świecami 

w Bazylice przed Mszą św. o godz. 12.00. 

 

2 lutego obchodzimy 

 

XIX 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 zakonnego  

5 Niedziela Zwykła – 07.02.2016  

Ogłoszenia Duszpasterskie 

 

1. Dzisiaj piąta  Niedziela Zwykła w Roku Liturgicznym Kościoła – 
ostatnia przed Wielkim Postem. Zapraszamy na Nieszpory w każdą niedzielę 
i w czwartek godzinie 18.30.  
2. W środę – 10 lutego – Popielec – początek Wielkiego Postu. Obrzęd 
pokutny posypania głów popiołem w środę na wszystkich Mszach św. o godz. 
6.30, 8.00, 12.00, 16.00 i o 19.00. 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.  
3. Nabożeństwa Wielkopostne w naszym kościele: 
Droga Krzyżowa – w niedzielę po zakończeniu Mszy św. ok. godziny 13.00;  
Droga Krzyżowa – w piątek dla dzieci i dla kandydatów do bierzmowania  – 
o godzinie 17.00, dla dorosłych o godz. 18.30. 
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Gorzkie Żale – w niedzielę o godz. 16.45 z kazaniem pasyjnym, 
błogosławieństwem Eucharystycznym i ucałowaniem Relikwii Krzyża św. 
Godzinki o Męce Pańskiej – w niedziele o godz. 7.40. 
4. Kwartalne dni modlitw o ducha Pokuty, dobrą spowiedź i poprawę 
życia: od Środy Popielcowej do niedzieli włącznie. Od jutra rozpoczyna się 
Tydzień Modlitw o trzeźwość narodu i wyzwolenie z innych nałogów.  
5. Zgodnie z rozporządzeniem Konferencji Episkopatu Polski okres 
spowiedzi i Komunii Świętej wielkanocnej rozpocznie się w Środę 
Popielcową i będzie trwał do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej - 22 maja 
2016 roku. 
6. W najbliższą środę o godz. 17.00 spotkanie kandydatów do bierzmowania. 
Na spotkaniu będzie podany dzień i godzina Sakramentu bierzmowania w tym 
roku. 
7. 11 lutego o 17.00 Dzień Otwarty w Gimnazjum Sióstr Augustianek na ul. 
Skałecznej. Więcej informacji na plakacie.  
8. W czwartek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes i 24 
Światowy Dzień Chorego. W tym dniu będziemy się modlić za wszystkich chorych z 
naszej parafii i z naszych rodzin. Sakrament chorych będzie udzielany na Mszy 
Świętej o godz. 12.00. Prośba serdeczna: pomóżmy chorym z naszych rodzin  i 
chorym sąsiadom w dotarciu na Mszę Świętą w czwartek. 
9. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na potrzeby naszej 
Parafii i Klasztoru. 
10.  Z naszej Rodziny parafialnej do wieczności odeszli + Marek Dworak  z ul. 
Dietla i + Wiesław Małek z ul. Dietla .  Polecajmy ich 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 
naszego Patrona: Świętego Stanisława Kazimierczyka. 

Kanonicy Regularni Laterańscy 

 

 

 

 

W  środę 10 lutego 2016 

– Popielec – 
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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 wspólnego 
rozpoczęcia Wielkiego Postu. 

 

W Środę Popielcową wszystkich 
wierzących obowiązuje post ścisły 
i nie można w tym dniu korzystać z 

żadnej dyspensy.  

 

1 Niedziela Wielkiego Postu – 14.02.2016  

Ogłoszenia Duszpasterskie 

 
W Środę Popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post, czas pokuty, nawrócenia i głębszej 
refleksji nad Tajemnicą Męki i Śmierci Chrystusa Pana. Obecny Wielki Post 
przeżywamy w roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.  
  
Droga Krzyżowa:  
  - w niedziele po Mszy św. południowej  -  ok. godz. 13.00. 
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  - w piątki - dla dzieci i młodzieży o godz. 17.00  

  - w piątki - dla wszystkich wiernych o godz. 18.30  

Gorzkie Żale  w niedziele o godz. godz. 16.45. 

 Gorzkie żale są połączone z kazaniem pasyjnym, błogosławieństwem 
Eucharystycznym i ucałowaniem Relikwii Krzyża św.  Za udział w Gorzkich 
Żalach można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.  

Godzinki o Męce Pańskiej  -  w niedziele  o godz. 7.40 

 

W środę o godz. 17.00 spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania z klas 
trzecich.  

 

Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu i rozważanie Słowa Bożego. 
Spotkanie odbędzie się w naszym Klasztorze, w najbliższy wtorek o godzinie 
20.00. Spotykamy się przy Kancelarii Parafialnej.  

 

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.  

 

1 marca rozpoczynają się zapisy do klas 1 i grup przedszkolnych w Zespole 
Szkolno przedszkolnym nr 3 przy ul. Miodowej. Dni otwarte szkoły odbędą się 23 
lutego i 12 marca. Więcej informacji na plakatach w przedsionkach bazyliki.  

 

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

 

Za tydzień w 2 Niedzielę Wielkiego Postu: Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności 
z Misjonarzami. Tę niedzielę będziemy przeżywać pod hasłem „Miłosierni aż po 
krańce świata”. Ofiary składane na tacę w przyszłą niedzielę będą przeznaczona 
na misje.  
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Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszły + Bożenna Kosińska z ul. 
Krakowskiej i + Maria Grabiec z Placu Wolnica. Polećmy je Miłosierdziu Bożemu. 
Wieczny odpoczynek …  

 

Wszystkim naszym Drogim Parafinom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłego 
wypoczynku niedzielnego, zdrowia, Bożego błogosławieństwa i owocnego 
przeżywania Wielkiego Postu.  

Kanonicy Regularni Laterańscy. 

2 Niedziela Wielkiego Postu – 21.02.2016  

Ogłoszenia Duszpasterskie 

 
Dzisiaj, w 2 Niedzielę Wielkiego Postu przeżywamy: Dzień Modlitwy, Postu i 
Solidarności z Misjonarzami. Tę niedzielę przeżywamy pod hasłem „Miłosierni 
aż po krańce świata”.  

 
Nabożeństwa Wielkopostne w naszej Bazylice:  

 
Droga Krzyżowa:  
  - w niedziele po Mszy św. południowej  -  ok. godz. 13.00. 
  - w piątki - dla dzieci i młodzieży o godz. 17.00  

  - w piątki - dla wszystkich wiernych o godz. 18.30  

Gorzkie Żale  w niedziele o godz. godz. 16.45. 

 Gorzkie żale są połączone z kazaniem pasyjnym, błogosławieństwem 
 Eucharystycznym i ucałowaniem Relikwii Krzyża św.  Za udział w Gorzkich 
Żalach  można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.  

Godzinki o Męce Pańskiej  -  w niedziele  o godz. 7.40 

 

Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu i rozważanie Słowa Bożego. 
Spotkanie odbędzie się w naszym Klasztorze, w najbliższy wtorek o godz . 19.30. 
Spotykamy się przy Kancelarii Parafialnej.  

  
W środę o godz. 17.00 spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania z klas 
trzecich.  
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1 marca rozpoczynają się zapisy do klas 1 i grup przedszkolnych w Zespole 
Szkolno Przedszkolnym nr 3 przy ul. Miodowej. Dni otwarte szkoły odbędą się 23 
lutego i 12 marca. Więcej informacji na plakat ach w przedsionkach bazyliki.  

 

W naszej bazylice pragniemy zrealizować 2 plany:   

  1. to wymiana miecha w organach. Duży miech umieszczony jest nad 
nawą boczną i wykonany został 53 lata temu. Jest w tak słabym stanie 
technicznym, że możemy pewnej niedzieli zostać bez organów.   

 2. inwestycja to krzesła do prezbiterium, między ławkami. Będą ogłaszane 
na ten cel składki na tace, prosimy także o ofiary indywidualne na ten cel. Znając 
wielką ofiarność naszych Parafian i Dobrodziejów mamy nadzieję, że uda nam  się 
te cele zrealizować.  

 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii i  
Klasztoru. Dziękujemy za ofiary złożone na tacę na potrzeby misji i misjonarzy.  

 

Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszły + Helena Beneš z ul. 
Starowiślnej, + Stanisława Gorzałczany z ul. Starowiślnej [zaginiona przed 5 laty] 
i + Jan Krzywdziak z ul. Wrzesińskiej . Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu. Wieczny 
odpoczynek …   

 

Wszystkim naszym Drogim Parafinom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłego 
wypoczynku niedzielnego, zdrowia, Bożego błogosławieństwa i owocnego 
przeżywania Wielkiego Postu.  

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy  

3 Niedziela Wielkiego Postu – 28.02.2016  

Ogłoszenia Duszpasterskie 

 
Przeżywamy 3 Niedzielę Wielkiego Postu.  
 
Nabożeństwa Wielkopostne w naszej Bazylice: 

Droga Krzyżowa:  
  - w niedziele po Mszy św. południowej  -  ok. godz. 13.00. 
  - w piątki - dla dzieci i młodzieży o godz. 17.00  

  - w piątki - dla wszystkich wiernych o godz. 18.30  
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Gorzkie Żale  w niedziele o godz. godz. 16.45. 

 Gorzkie żale są połączone z kazaniem pasyjnym, błogosławieństwem 
 Eucharystycznym i ucałowaniem Relikwii Krzyża św.  Za udział w Gorzkich Żalach 
 można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

Godzinki o Męce Pańskiej  -  w niedziele  o godz. 7.40 

 

Dziękujemy za modlitwy i za udział w nabożeństwach wielkopostnych .. W dalszym ciągu 
prosimy o udział w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach.  
 

Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu i rozważanie Słowa Bożego. Spotkanie 
odbędzie się w naszym Klasztorze, w najbliższy wtorek o godz. 19.30. Spotykamy się przy 
Kancelarii Parafialnej.  

 

W najbliższy czwartek przeżywać będziemy uroczystość bierzmowania. Modlitwom wszystkich 
parafian  polecamy młodzież przyjmującą sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.  

Ważne informacje dla kandydatów, świadków i rodziców: 
W środę o godzinie 17.00 w kościele św. Katarzyny próba liturgii  przed 
bierzmowaniem. 
W czwartek kandydaci do bierzmowania przychodzą do kościoła Św. Katarzyny o 
godz. 17.15; liturgia rozpocznie się o godz. 18 .00. 

Trwają zapisy na naszą parafialną pielgrzymkę do Częstochowy, która odbędzie się 24  
kwietnia 2016 roku. Informacje o pielgrzymce w przedsionkach Bazyliki.  
 
Za tydzień Ministranci i Schola będą prowadzić kwestę. Każdy będzie mógł wziąć udział 
w loterii. Ofiary z loterii będą przeznaczone na rzecz organizacji kolonii letnich dla dzieci 
z najuboższych rodzin naszej parafii. 
 
Dziś przy wejściach do bazyliki kwestę prowadzi Towarzystwo Pomocy Świętego Brata 
Alberta. Zbierane ofiary przeznaczone są na pomoc dla ubogich i bezdomnych. Bóg 
zapłać za okazaną pomoc i wsparcie tej pięknej działalności Towarzystwa .    
 
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii i Klasztoru. 
Dziękujemy za ofiary indywidualne złożone na remont organów i na krzesła do prezbiterium 
naszej bazyliki.  

 

Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odszedł + Lech Kłeczek z ul. Warszauera. Polećmy go 
Miłosierdziu Bożemu. 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  

IV Niedziela Wielkiego Postu – 6.03.2016  
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Ogłoszenia Duszpasterskie 

 
Przeżywamy 4 Niedzielę Wielkiego Postu. 
 
Nabożeństwa Wielkopostne w naszej Bazylice: 

Droga Krzyżowa:  
  - w niedziele po Mszy św. południowej  -  ok. godz. 13.00. 
  - w piątki - dla dzieci i młodzieży o godz. 17.00  

  - w piątki - dla wszystkich wiernych o godz. 18.30  

Gorzkie Żale  w niedziele o godz. godz. 16.45. 

 Gorzkie żale są połączone z kazaniem pasyjnym, błogosławieństwem 
 Eucharystycznym i ucałowaniem Relikwii Krzyża św.  Za udział w Gorzkich Żalach 
 można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

Godzinki o Męce Pańskiej  -  w niedziele  o godz. 7.40 

 
 

Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu i rozważanie Słowa Bożego. Spotkanie 
odbędzie się w naszym Klasztorze, w najbliższą środę wyjątkowo o godz. 19.30. Spotykamy się 
przy Kancelarii Parafialnej.  

 

Trwają zapisy na naszą parafialną pielgrzymkę do Częstochowy, która odbędzie się 24  
kwietnia 2016 roku. Informacje o pielgrzymce w przedsionkach Bazyliki. 
 
Dzisiaj Ministranci i Schola prowadzą kwestę. Każdy może wziąć udział w loterii. Ofiary 
z loterii będą przeznaczone na rzecz organizacji kolonii letnich dla dzieci z najuboższych 
rodzin naszej parafii. 
  
 
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii i Klasztoru. 
Dziękujemy za ofiary indywidualne złożone na remont organów i na krzesła do prezbiterium 
naszej bazyliki.  

 

Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszli… 

 
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  

5 Niedziela Wielkiego Postu – 13.03.2016  
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Ogłoszenia Duszpasterskie 

 

 Przeżywamy 5 Niedzielę Wielkiego Postu. Za tydzień rozpoczną się w 
naszej Parafii Rekolekcje Parafialne, abyśmy jak najlepiej przygotowali się na 
przeżycie Świąt Wielkanocnych. Rekolekcje będą trwały w niedzielę, poniedziałek 
i wtorek. Już dziś zaplanujmy sobie czas na rekolekcje.   
 
 Za tydzień Niedziela Palmowa – Niedziela Męki Pańskiej. Poświęcenie palm 
na wszystkich Mszach. Uroczysta Msza poprzedzona procesją z palmami 
rozpocznie się przy wejściu do klasztoru o godz. 11.00. Po tej Mszy Świętej 
konkurs dla dzieci na najpiękniej wykonaną palmę. Przewidziane są nagrody. 
Zachęcamy do udziału w konkursie.  
 
 Nabożeństwa Wielkopostne w naszej Bazylice: 
Droga Krzyżowa:  
  - dzisiaj po Mszy św. południowej  -  o godz. 13.00. 
  - w piątek dla wszystkich wiernych o godz. 19.30. W piątek nie 
będzie Drogi Krzyżowej o 17.00 ani o 18.30. Będzie jedna Parafialna Droga 
Krzyżowa o 19.30. Tę Drogę Krzyżową odprawimy wokół bazyliki: z lampionami . 
Zapraszamy serdecznie na tę Drogę Krzyżową dzieci, młodzież i dorosłych.  

Gorzkie Żale  w niedziele o godz. godz. 16.45. Gorzkie żale są połączone z 
kazaniem pasyjnym, błogosławieństwem  Eucharystycznym i ucałowaniem 
Relikwii Krzyża św.  Godzinki o Męce Pańskiej  -  w niedziele  o godz. 7.40. 

 

Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu i rozważanie Słowa Bożego. 
Spotkanie odbędzie się w naszym Klasztorze, w najbliższy wtorek o godz. 19.30. 
Spotykamy się przy Kancelarii Parafialnej.  

 

 

W sobotę Uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Od 
300 lat, od 1715 roku, Święty Józef jest Patronem Miasta Krakowa. Zapraszamy do 
serdecznej modlitwy na Mszach Świętych w sobotę do naszego Świętego Patrona, 
Świętego Józefa. 
 
W Kancelarii Parafialnej i w zakrystii można zapisywać chorych na spowiedź i 
Komunię Św. w domach. Odwiedziny chorych będą w Wielki Wtorek, 22 marca 
2016. 
 
Trwają zapisy na naszą parafialną pielgrzymkę do Częstochowy, która odbędzie się 24  
kwietnia 2016 roku. Informacje o pielgrzymce w przedsionkach Bazyliki.  
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„Bóg zapłać” za ofiary na potrzeby Parafii. Dziękujemy za kolejne ofiary 
indywidualne na remont organów i na nowe krzesła do prezbiterium naszej 
Bazyliki. 

 

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

 

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy  

 
 

 

 
 
 
 

 
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  

 

Ogłoszenia Duszpasterskie – 20.03.2016  

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej  

 

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

 

W dzisiejszą niedzielę rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne. Witamy w 
naszej Rodzinie Parafialnej Ojca Zbigniewa Góreckiego, Jezuitę, który 
będzie przewodniczył naszym Rekolekcjom. Rekolekcje będą trwały 
dzisiaj, w  poniedziałek i wtorek. Nauki będą głoszone na Mszach Świętych 
o godzinie 8.00, 12.00 i 19.00. Jest Wielki tydzień w roku Miłosierdzia: czas 
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szczególnej łaski Boga i czas Słuchania Bożego Słowa. Skorzystajmy z 
Rekolekcji i ze spowiedzi w czasie rekolekcji.  

 

Droga Krzyżowa dziś o godz. 13.00. Gorzkie Żale o godz. 16.45. 

 

We wtorek od godz. 8.00 odwiedzimy chorych zgłoszonych do spowiedzi i 
Komunii Świętej Wielkanocnej. 

 

Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu i rozważanie Słowa 
Bożego. Spotkanie odbędzie się w naszym Klasztorze, w najbliższy wtorek 
o godz. 20.00, po Mszy Świętej. Spotykamy się przy Kancelarii Parafialnej.  

  

Porządek nabożeństw Świętego Triduum Paschalnego: 

Wielki Czwartek – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 19.00 po Mszy 
św. przeniesienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie do 
„Ciemnicy”. Adoracja w „Ciemnicy” potrwa do godziny 22.00. 

Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej, Adoracja Krzyża Świętego i 
Komunia św. o godz. 19.00. W tym dniu nie odprawia się Mszy św. Po 
nabożeństwie przeniesienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie do 
Grobu Pańskiego. Adoracja przy Grobie Pańskim będzie trwała do godziny 
24.00. Wznowienie adoracji w sobotę o godz. 6.00. Bazylika od 24.00 do 
6.00 będzie zamknięta. 

Po zakończeniu Liturgii w Wielki Piątek rozpoczęcie Nowenny do 
Miłosierdzia Bożego. 

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

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i nie można korzystać z dyspensy, 
a używanie w tym dniu alkoholu byłoby znakiem braku szacunku dla Męki 
Pańskiej. 

Wielka Sobota - Liturgia Wigilii Wielkanocnej i uroczysta Msza św. o godz. 
19.00. W tym dniu przynosimy ze sobą do kościoła świece. 
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Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę od godz. 10.00 do godz. 17.00, co 
pół godziny. 

W Wielką Sobotę zachęcamy wiernych do powstrzymywania się od 
pokarmów mięsnych, czyli do postu jakościowego.  

 

W Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę Liturgia Godzin zwana „Ciemną 
Jutrznią” o godz. 7.00 rano. W te dni Komunię świętą udziela się tylko w 
czasie nabożeństw. 

 

Dyżur księży w konfesjonale i możliwość skorzystania z Sakramentu 
Pokuty w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę od godz. 7.00 – 19.00. 

 

REZUREKCJA – uroczysta procesja wokół kościoła i Msza św. w niedzielę o 
godz. 6.00. Zapraszamy na procesję Arcybractwo, zapraszamy dzieci, 
młodzież i dorosłych do Asysty Procesyjnej, zapraszamy Służbę 
Liturgiczną Ołtarza, Ministrantów i Lektorów.  

 

Suma w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego o godz. 11.00. 

Zachęcamy wszystkich naszych Parafian i Gości do licznego udziału w 
Świętym Triduum Paschalnym. 

 

Trwają zapisy na naszą parafialną pielgrzymkę do Częstochowy, która 
odbędzie się 24  kwietnia 2016 roku. Informacje o pielgrzymce w 
przedsionkach Bazyliki. 

 

„Bóg zapłać” za ofiary na potrzeby Parafii. Dziękujemy za kolejne ofiary 
indywidualne na remont organów i na nowe krzesła do prezbiterium 
naszej Bazyliki. 

 

Z naszej rodziny Parafialnej do wieczności odeszły + Stanisława Połeć z ul 
Jakuba i + Barbara Wydra z ul Halickiej. Polećmy je Miłosierdziu Bożemu. 
Wieczny odpoczynek… 
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Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim 
Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego 
Błogosławieństwa i obfitych łask płynących z przeżycia Wielkiego 
Tygodnia. Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych zapewniając 
ich o modlitwie i duchowej łączności. Świętego Stanisława Kazimierczyka 
prosimy o szczególną pomoc i opiekę.  

 

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW ŚWIĘTEGO TRIDUUM PASCHALNEGO: 

 

 

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. 

 

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 
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godziny 2400. Wznowienie adoracji w sobotę o godz. 6 rano. Kościół 
pomiędzy godziną 24 w nocy a 6 rano będzie zamknięty. 

Po zakończeniu Liturgii wielkopiątkowej rozpoczęcie Nowenny do 
Miłosierdzia Bożego.  

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

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i nie można korzystać z 
dyspensy, a używanie w tym dniu alkoholu byłoby znakiem braku 
szacunku dla Męki Pańskiej.  

 

WIELKA SOBOTA - 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. 

 

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 dzieci i 
dorosłych do Asysty Procesyjnej, zapraszamy Służbę Liturgiczną 
Ołtarza, Dzieci, Młodzież, Ministrantów i Lektorów.  

 

Zapraszamy wszystkich naszych Parafian, Przyjaciół i Gości  

do licznego udziału w Świętym Triduum Paschalnym. 
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27.03.2016 r. – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego  

  

Z okazji Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego składam 
świąteczne życzenia: 

  Niech Zmartwychwstały Jezus obdarzy Was, Waszych Bliskich 
i Przyjaciół wszelkimi darami jakie dla Nas wysłużył przez Krzyż 
i Zmartwychwstanie. Niech Zmartwychwstały Pan umocni Waszą 
wiarę, napełni serca pokojem i umocni Waszą nadzieję. 

 W roku Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia Bożego 
życzymy Wam wszystkim, abyście doświadczyli Miłosierdzia od Boga i 
od ludzi, szczególnie wtedy, gdy tego Miłosierdzia będziecie 
potrzebowali.  I życzymy, abyście wtedy, gdy sami doświadczycie 
Bożego Miłosierdzia, stali się Apostołami Miłosierdzia i nieśli to 
Miłosierdzie tym, którzy najbardziej tego Miłosierdzia potrzebują. 

 Naszymi życzeniami i modlitwą obejmujemy Wszystkich naszych 
drogich Parafian: wszystkie Rodziny, Dzieci i Młodzież, ludzi 
Samotnych, Starszych i Chorych. O przyjęcie tych życzeń prosimy także 
naszych Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii i Klasztoru Bożego 
Ciała.  

Te życzenia wyrażam w imieniu całej wspólnoty Zakonnej  Księży 
Kanoników Regularnych Laterańskich. Obecny rok jest już 611 rokiem 
posługiwania naszego Zakonu w Bazylice Bożego Ciała.  

Dziękujemy serdecznie za życzenia nadesłane na adres Parafii i 
naszego Klasztoru Bożego Ciała. 

 
Ogłoszenia Duszpasterskie 
 

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. Dziękujemy wszystkim którzy uczestniczyli w Wielki 
Czwartek, Wieli Piątek i w Wielką Sobotę w uroczystościach Świętego 
Triduum. 

Przy okazji Dorocznej Uroczystości pragniemy podziękować za 
modlitwy i wsparcie materialne, którego udzielacie nam przez cały rok. 
Dziękujemy naszym Parafianom, Gościom i Dobrodziejom. Dziękujemy 



 

26 
 

także tym, którzy od wielu już lat mieszkają poza Parafią Bożego Ciała, ale w 
Bazylice są w każdą niedzielę, a niektórzy codziennie.  

Zapraszamy dzisiaj na Nieszpory o godz. 18.30. 

Jutro Poniedziałek w oktawie Wielkanocny, Msze święte jak w każdą 
Niedzielę. Taca jutrzejsza jest Przeznaczona na Uniwersytet Papieski Jana 
Pawła II w Krakowie. 

Przyszła Niedziela kończy Oktawę Świąt Wielkanocnych i jest Niedzielą 
Miłosierdzia Bożego. W następną niedzielę odpust główny w Sanktuarium 
Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach i na Osiedlu Oficerskim.  

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

 

   Kanonicy Regularni Laterańscy. 

03.04. 2016 – II Niedziela Wielkanocna  

 Święto Miłosierdzia Bożego 

Ogłoszenia duszpasterskie 
 
Przeżywamy święto Miłosierdzia Bożego. Dziś odpust główny w 
Sanktuarium w Łagiewnikach. Pan Jezus powiedział do św. s. Faustyny: „Kto 
w tym dniu przystąpi do źródeł życia (spowiedzi i Komunii Świętej), ten 
dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar”. Warunkami koniecznymi do 
uzyskania odpustu są: stan łaski uświęcającej, wola nie przywiązywania się 
do grzechów, uczestnictwo we Mszy Świętej, przyjęcie Komunii Świętej oraz 
spełnienie uczynku miłosierdzia względem drugiego człowieka.  
 W dniu dzisiejszym za pobożne odmówienie Koronki do Bożego 
Miłosierdzia można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 
Korzystajmy z Bożego Miłosierdzia i pomagajmy dzisiaj duszom w czyśćcu 
cierpiącym. 
 

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele 72 Tydzień Miłosierdzia. Hasło 
tegorocznego Tygodnia Miłosierdzia: „Miłosierni jak Ojciec”. Naśladując 
Miłosiernego Boga Ojca, bądźmy miłosierni wobec innych. Za tydzień 
składka na tacę będzie przeznaczona na potrzeby Caritas naszej 
Archidiecezji.   
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Nieszpory  dzisiaj i w czwartek o 18.30. Droga Krzyżowa w piątek o godzinie 
18.30. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.  

 

Jutro Uroczystość Zwiastowania Pańskiego (zamiast 25 marca).  Jutro z racji Dnia 
Świętości Życia na Mszach Świętych o 12.00 i 19.00 osoby chętne rozpoczną 
Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. Zachęcamy do podejmowania duchowej 
adopcji nienarodzonego dziecka, znajdującego się w niebezpieczeństwie utraty 
życia.  

 

W każdy wtorek kwietnia w godzinach od 18.30 do 20.00 w Kancelarii 
Parafialnej można skorzystać z pomocy przy wypełnieniu druku PIT. 

 
W najbliższą środę o godzinie 18.00 spotkanie dla kandydatów do 
bierzmowania.  
 

Trwają zapisy na parafialną pielgrzymkę do Częstochowy w dniu 24 
kwietnia. Zachęcamy do wspólnego pielgrzymowania.  

 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na tacę i za ofiary 
indywidualne na remont organów i na nowe krzesła w naszej Bazylice 

 

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli do wieczności + Bronisława Krasny z ul. 
Gazowej, + Andrzej Bazarnik z ul. Przemyskiej i + Krzysztof Dudasz z ul. 
Dajwór. Polećmy ich Bożemu Miłosierdziu. 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 

10.04. 2016 – III Niedziela Wielkanocna  

Ogłoszenia duszpasterskie 
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 Przeżywamy 3 Niedzielę Okresu Wielkanocnego. Dzisiejsza niedziela 
kończy 72 Tydzień Miłosierdzia, którego hasłem były słowa: „Miłosierni jak 
Ojciec”.  

 

 Dzisiaj, w 3 Niedzielę Wielkanocną rozpoczynamy VIII Ogólnopolski 
Tydzień Biblijny. Hasłem obecnego tygodnia biblijnego są słowa: „Gdy 
usłyszeli Ewangelię, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa”. Temat nawiązuje do 
przeżywanego roku duszpasterskiego: „Chrzest - nowe życie w Chrystusie”. 

 

 Nieszpory  dzisiaj i w czwartek o godz. 18.30. Droga Krzyżowa w 
piątek o godz. 18.30. Msze Święte w intencji próśb i podziękowań przez 
wstawiennictwo Św. Stanisława Kazimierczyka w każdy poniedziałek o 
godz. 8.00 i w czwartek o godz. 19.00. Msze Święte w intencji próśb i 
podziękowań przez wstawiennictwo Matki Najświętszej w środę o godz . 
19.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

 

 Główne obchody 1050 rocznicy Chrztu Polski odbędą się w Gnieźnie i 
Poznaniu w dniach od 14 do 16 kwietnia. Łączmy się duchowo z 
uczestnikami tych uroczystości i włączajmy się w dziękczynienie Polskiego 
Kościoła za dar Chrztu naszej Ojczyzny. 

 

 W każdy wtorek kwietnia w godzinach od 18.30 do 20.00 w 
Kancelarii Parafialnej można skorzystać z pomocy przy wypełnieniu druku 
PIT.  

 

 W środę o godz. 16.00 miesięczna Msza Św. dla chorych i w intencji 
chorych. 

 

Trwają zapisy na parafialną pielgrzymkę do Częstochowy w dniu 24 
kwietnia. Zapraszamy do wspólnego pielgrzymowania.  

 

W dniach od 8 do 15 października 2016, w roku Miłosierdzia Bożego, 
nasza Parafia chce zorganizować pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Ramowy 
program tej pielgrzymki i kontakt z organizatorami znajdziemy w 
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gablotach, w przedsionkach bazyliki. Zapraszamy do zgłaszania się do 
Organizatorów.  

 

Składamy serdeczne podziękowania za ofiary indywidualne na 
remont organów i na nowe krzesła do prezbiterium naszej Bazyliki. 
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone dzisiaj na tacę na 
potrzeby biednych.  

 

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszła do wieczności + Daria Tomecka-
Baster z ul. Szerokiej. Polećmy ją Bożemu Miłosierdziu. Wieczny 
odpoczynek…  

 

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

Kanonicy Regularni Laterańscy 

17.04. 2016 – IV Niedziela Wielkanocna 

Ogłoszenia duszpasterskie 

 

Przeżywamy 4 Niedzielę Okresu Wielkanocnego. Dzisiejsza niedziela jest 
obchodzona w Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o powołania. 
Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Kwartalne dni modlitw o powołania do 
służby w Kościele.  

W minionych dniach wraz ze wszystkimi naszymi rodakami w kraju i za 
granicą dziękowaliśmy Panu Bogu za łaskę Chrztu naszej ojczyzny. 
Trwajmy w tym radosnym dziękczynieniu i módlmy się o to, byśmy potrafili 
być wierni Jezusowi i Jego Ewangelii.    

 

Nieszpory i Modlitwa na zakończenie dnia dzisiaj  o godz. 18.30. Także w 
czwartek Nieszpory o 18.30. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.  
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W każdy wtorek kwietnia w godzinach od 18.30 do 20.00 w Kancelarii 
Parafialnej można skorzystać z pomocy przy wypełnieniu druku PIT. 

 

W sobotę – Liturgiczna Uroczystość św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, 
Głównego Patrona Polski, również tego dnia pamiętajmy o szczególnej 
modlitwie za naszą ojczyznę  

 

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

 

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszła do wieczności + Krystyna Zdzisława 
Wiatr z  

ul. Starowiślnej. Polećmy ją Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek… 

 

Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim 
Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy: miłej niedzieli i Bożego 
błogosławieństwa przez wstawiennictwo Świętych Patronów Naszej 
Ojczyzny. 

  

Kanonicy Regularni Laterańscy  

24.04. 2016 – V Niedziela Wielkanocna 

Ogłoszenia duszpasterskie 

 

Przeżywamy 5 Niedzielę Wielkanocną.  

.  

1. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się maj – miesiąc nabożeństw majowych 
ku czci Matki Bożej. Rozpoczniemy te nabożeństwa uroczystą procesją o 
godz. 1815 W pozostałe dni nabożeństwa majowe o 1830. Na Nabożeństwo 
majowe zapraszamy dorosłych, młodzież, dzieci, ministrantów i grupy 
modlitewne, wszystkich drogich nam parafian.   
 

2. W liturgii Kościoła w tym tygodniu:  
- w poniedziałek święto św. Marka, Ewangelisty 
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- w piątek święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła, 
patronki Europy. 
 

3.  We wtorek, 26 kwietnia S. Augustianki zapraszają na Uroczystość 
Odpustową ku czci Matki Bożej Dobrej Rady. Suma odpustowa o godz. 1800 
w kaplicy Sióstr Augustianek w Kościele św. Katarzyny przy ul. Skałecznej.  
 

4. W sobotę dzień swoich imienin będzie przeżywał Ks. Marian Szczecina, 
Wizytator Polskiej Prowincji naszego Zakonu. Msza św. w intencji Ks. 
Solenizanta o godz. 12.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.  
 

5. Także w przyszłą sobotę o godz. 1900 Msza św. z modlitwami o uzdrowienie. 
Wyjątkowo jednak odprawiona zostanie w Kościele Ojców Bonifratrów przy 
ul. Krakowskiej. Będzie to jednocześnie  nasza   Parafialna Pielgrzymka do 
erygowanego w tym miejscu przez Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza 
sanktuarium św. Jana Bożego, patrona chorych i szpitalnictwa  
 

6. Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary składane na potrzeby 
naszej parafii, naszego klasztoru i seminarium duchownego. Dziękujemy za 
ofiary na remont miecha przy naszych organach, oraz na zakup nowych 
krzeseł do prezbiterium. Dziękujemy wszystkim za hojność , zrozumienie i 
otwarte serca.  
 

7. Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszli: + Stanisław Marzec z ul. 
Starowiślnej i Zofia Duran z ul. Kupa. Polećmy ich Bożemu Miłosierdziu. 
Wieczny odpoczynek…  
 

8. Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim 
Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli i Bożego 
błogosławieństwa przez wstawiennictwo Świętego Stanisława 
Kazimierczyka.  

01.05. 2016 – VI Niedziela Wielkanocna 

Ogłoszenia Duszpasterskie  

 
Przeżywamy 6 Niedzielę Wielkanocną.  

 

Rozpoczynamy maj – miesiąc nabożeństw ku czci Matki Bożej. Dzisiaj 
nabożeństwo majowe z procesją Eucharystyczną o godz. 18.15. W pozostałe dni 
nabożeństwa majowe o 18.30. Zapraszamy wszystkich do licznego udziału do 
wspólnej modlitwy. Na Nabożeństwo majowe zapraszamy dorosłych, młodzież, 
dzieci, ministrantów i grupy modlitewne.  
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1 Maja to wspomnienie. Św. Józefa Rzemieślnika. Modlimy się w intencji 
wszystkich ludzi ciężkiej pracy i w intencji bezrobotnych i zagrożonych utratą 
pracy.  

 

W poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni modlitw o urodzaje  i za kraje 
głodujące. Głodujących ciągle na świecie przybywa. Potrzeba pomocy i 
modlitwy.  

 

We wtorek 3 Maja, Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. W naszej 
Bazylice Msze Święte będą odprawiane jak w każdą niedzielę. Zachęcamy do 
uczestniczenia w tym dniu we Mszy Świętej w int. Ojczyzny o godz. 12.15.  

 

W tym tygodniu: 1 czwartek, 1 piątek i 1 sobota miesiąca. Msza św. ku czci 
Najśw. Serca Pana Jezusa w piątek o 12.00. Msza Św. ku czci Niepokalanego 
Serca Maryi w sobotę o 12.00. Msza Święta w sobotę o 12.00 jest  odprawiana 
w int. Dobrodziejów Parafii i Klasztoru Bożego Ciała.  

 

W czwartek w naszej bazylice święto św. Stanisława Kazimierczyka. Uroczysta 
Msza ku czci św. Stanisława w intencji Jego czcicieli o godz. 19.00. Mszy będzie 
przewodniczył Opat Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich Ks. 
Giuseppe Cipolloni z Rzymu. Na tę uroczystość przybędą Nadzwyczajni 
Szafarze Komunii Świętej, którym patronuje św. Stanisław Kazimierczyk. 
Zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich naszych Parafian, Przyjaciół i 
Dobrodziejów na to doroczne Święto naszego Świętego Stanisława 
Kazimierczyka.  

 

W czwartek przypada 670 rocznica powstania Arcybractwa V Ran Pana Jezusa 
i adoracji Najświętszego Sakramentu. Dziękujemy wszystkim członkom 
Arcybractwa V Ran Pana Jezusa i adoracji Najświętszego Sakramentu  za 
posługę w naszej Parafii.  

 

W przyszłą niedzielę uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.  
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W następną Niedzielę uroczystość świętego Stanisława, Biskupa i Męczennika, 
głównego Patrona Polski. O godzinie 12.15 Msza Święta imieninowa Księdza 
Stanisława Więzika;  

 

Msza w kościele na Skałce dla naszej Parafii Bożego Ciała wyjątkowo w tym 
roku 15 maja o godzinie 17.30. [Co roku było to 8 maja]. 

 

W przyszłą niedzielę procesja św. Stanisława Biskupa i Męczennika z Wawelu 
na Skałkę o godz. 9.00. Arcybractwo oraz asysta procesyjna wyrusza spod 
naszej Bazyliki na Wawel o godz. 8.15.  

 

W niedzielę 15 maja o godzinie 12.00 w Sali przy Kancelarii Parafialnej 
spotkanie dla rodziców zainteresowanych wyjazdem dzieci na kolonie letnie.  

 

Składamy serdeczne podziękowania za ofiary indywidualne na remont 
organów i na nowe krzesła do prezbiterium naszej bazyliki: serdeczne „Bóg 
zapłać”. 

 

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 przez 
wstawiennictw Świętego Stanisława Kazimierczyka i Świętego Stanisława, 
Biskupa i Męczennika.  

 
Kanonicy Regularni Laterańscy 

7 Niedziela Wielkanocna – 08.05.2016 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 
 
Dziś w 7 niedzielą wielkanocną przeżywamy Uroczystość  Wniebowstąpienia 
Pana Jezusa do nieba.  

 

Dzisiaj tradycyjna procesja z Wawelu na Skałkę ku czci św. Stanisława 
Biskupa i Męczennika. Razem z mieszkańcami Krakowa i całej naszej 
Archidiecezji prosimy o opiekę Świętego Stanisława nad naszą Ojczyzną. 
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Pielgrzymka Parafii Bożego Ciała na Skałkę i Msza Święta na Skałce w intencji 
naszej Parafii Bożego Ciała wyjątkowo w tym roku 15 maja [za tydzień] o 
godzinie 17.30. [Co roku było to 8 maja]. 

 

Nabożeństwa majowe codziennie o 18.30. Serdecznie zapraszamy na 
nabożeństwo majowe dzieci, młodzież i dorosłych.  

 

Jutro uroczystość Św. Stanisława, Biskupa i Męczennika, głównego Patrona 
Polski. Dzisiaj  przeżywamy Wniebowstąpienie w Liturgii: jutro Świętego 
Stanisława B. M. 

 

W piątek przypada 9 rocznica koronacji obrazu Matki Zbawiciela. W tym 
samym dniu 13 maja przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z 
Fatimy. Zapraszamy na wieczorną Mszę Świętą, abyśmy mogli wspólnie 
dziękować Matce Najświętszej za Jej opiekę nad nami i za koronację jej 
cudownego obrazu.  

 

W sobotę przypada święto Św. Macieja, Apostoła, dzień imienin Księdza 
Macieja Guziejko CRL.  Msza Święta w intencji Ks. Solenizanta w sobotę o godz. 
12.00.  

 

W następną Niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Nowenna do 
Ducha Świętego przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego codziennie po 
wieczornej Mszy Świętej.  

 

W niedzielę 15 maja o godzinie 12.00 w Sali przy Kancelarii Parafialnej 
spotkanie dla rodziców zainteresowanych wyjazdem dzieci na kolonie letnie.  

 

Pielgrzymka do Ziemi Świętej w dniach od 8 do 15 października. Informacje w 
przedsionkach bazyliki. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Księdza Macieja.   
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Składamy serdeczne podziękowania za ofiary indywidualne na remont 
organów i na nowe krzesła do prezbiterium naszej bazyliki: serdeczne „Bóg 
zapłać”. Taca za 2 tygodnie: 22 maja będzie przeznaczona na remont organów. 
Zwracamy się z serdeczną prośbą o pomoc do wszystkich naszych parafian, 
przyjaciół i dobrodziejów.  

 

Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, Gościom i 
Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. Naszą 
Parafię i całą Ojczyznę zawierzamy Bogu przez wstawiennictwo Świętego 
Stanisława, B. M.  

 

Kanonicy Regularni Laterańscy 

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 

Ogłoszenia Duszpasterskie – 15.05.2016 

 

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

 

Dzisiaj Pielgrzymka Parafii Bożego Ciała na Skałkę i Msza Święta na Skałce w intencji naszej Parafii 
Bożego Ciała o godzinie 17.30. Zapraszamy serdecznie.  

 

Dzisiaj o godzinie 12.00, w Sali przy Kancelarii Parafialnej, spotkanie dla rodziców 
zainteresowanych wyjazdem dzieci na kolonie letnie.  

 

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.  

 

Nabożeństwa majowe codziennie o 18.30. Serdecznie zapraszamy na nabożeństwo majowe dzieci, 
młodzież i dorosłych.  

 

W Liturgii Kościoła obchodzić będziemy:  

w poniedziałek – święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła; 
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w czwartek – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana; 

w  niedzielę – Uroczystość Najświętszej Trójcy – doroczny odpust u Ojców Bonifratrów. 
Suma odpustowa u Bonifratrów o 11.30. 

 

W środę 18 maja 25 rocznica święceń kapłańskich Wizytatora naszej Polskiej Prowincji Zakonu 
Kanoników Regularnych Laterańskich: Ks. Mariana Szczeciny CRL. Z tej okazji zapraszamy 
serdecznie  w najbliższą środę na Mszę Świętą o godzinie 12.00. We Mszy Świętej będzie 
uczestniczył Opat naszego Zakonu z Rzymu. Zapraszamy do wspólnej modlitwy 
dziękczynno/błagalnej z Księdzem Jubilatem w środę o godzinie 12.00  

 

Także w środę 18 maja o godzinie 17.00 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania. 

 

I jeszcze jedno ważne zaproszenie: W sobotę o godzinie 9.00 w kościele Księży Misjonarzy na 
Stradomiu święcenia diakonatu otrzymają nasi Współbracia: kleryk Rafał Przestrzelski CRL i 
kleryk Łukasz Murański CRL. Wszystkich prosimy o modlitwę w intencji kandydatów  do 
święceń, a tych którzy mają możliwość zapraszamy na uroczystość do kościoła Księży 
Misjonarzy w sobotę o 9.00.  

W następną niedzielę kończy się  w Archidiecezji Krakowskiej okres spowiedzi wielkanocnej.  

 

Pielgrzymka do Ziemi Świętej w dniach od 8 do 15 października. Informacje w przedsionkach 
bazyliki. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Księdza Macieja.   

 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na tacę, na dokończenie budowy 
Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Krakowie. Dziękujemy za ofiary indywidualne na remont 
organów naszej bazyliki. Taca za tydzień: 22 maja będzie przeznaczona na remont organów. 
Zwracamy się z serdeczną prośbą o pomoc do wszystkich naszych parafian, przyjaciół i 
dobrodziejów.  

 

Z naszej Rodziny Parafialnej Bóg odwołał do wieczności + Helenę Wróbel z ul. Rzeszowskiej, + 
Bożenę Szewczyk z ul. Trynitarskiej i + Ewę Kowalską z ul. Starowiślnej. Polecajmy je 
Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek… 

 

Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom 
życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej .  

 
Kanonicy Regularni Laterańscy 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 22.05.2016 
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 Przeżywamy Uroczystość Najświętszej Trójcy. Odpust u Bonifratrów. W dniu dzisiejszym 
kończy się okres spowiedzi wielkanocnej.  

 

 Nabożeństwa majowe codziennie o 18.30.  

 

 Jutro, we wtorek i w środę Nabożeństwo majowe będzie połączone z  Nieszporami. Przez 
modlitwę pragniemy przygotować się na Odpust Bożego Ciała. Zachęcamy, aby przed Bożym Ciałem 
przystąpić do spowiedzi. Nie można uzyskać odpustu, jeżeli nie jesteśmy w stanie łaski 
uświęcającej.  

 

 W następną niedzielę podczas Mszy Świętej o 10.30 Uroczystość I Komunii Świętej. O 
dobre przeżycie I Komunii św. i 1 spowiedzi dla dzieci i ich najbliższych modlić się będziemy w 
czasie nabożeństw Majowych  w tym tygodniu.  

 

W czwartek Uroczystość Bożego Ciała – Odpust Główny w naszej parafii. Suma 
odpustowa w Boże Ciało o godz. 12.15. Sumę odprawi Ojciec Andrzej Kukła, Redemptorysta z 
Warszawy. Po sumie procesja z Najświętszym Sakramentem wokół Bazyliki. Zapraszamy 
Arcybractwo, Asystę i Służbę Liturgiczną Ołtarza.  

 

W Boże Ciało Nieszpory o godzinie 17.00. Po Nieszporach procesja z Najświętszym 
Sakramentem, która przejdzie ulicami: Św. Wawrzyńca, wzdłuż Placu Wolnica, Bonifraterską, 
Trynitarską, Gazową i Św. Wawrzyńca. Zapraszamy na procesję naszych Parafian, Przyjaciół, 
Dobrodziejów i Gości. Nieszpory poprowadzi i kazanie wygłosi Ksiądz Biskup Grzegorz Ryś.  

 

Panów zapraszamy do służby porządkowej. Zapraszamy na procesję: Dzieci od I 
Komunii Świętej,  Arcybractwo V Ran Pana Jezusa i Najświętszego Sakramentu, Ministrantów, 
Lektorów, Dziewczynki do sypania kwiatów. Zapraszamy nowe osoby do procesji i dziewczynki 
po I Komunii Świętej do asysty. Bardzo prosimy, aby nie parkować samochodów wzdłuż trasy 
procesji. Prosimy o przystrojenie okien na trasie procesji.  

 

W tym roku w Boże Ciało wypada Dzień Matki. Nie zapomnijmy w tym dniu i okazaniu 
życzliwości, o życzeniach i o modlitwie za nasze Mamy.   

 

11 czerwca Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej. Zapraszamy serdecznie.   

 

Pielgrzymka do Ziemi Świętej w dniach od 8 do 15 października. Informacje w 
przedsionkach bazyliki. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Księdza Macieja.  
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 Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na tacę, na remont organów naszej 
bazyliki. Dziękujemy za kolejne ofiary indywidualne, przeznaczone na remont organów i na 
nowe krzesła do naszej bazyliki.  

 

 Z naszej Rodziny Parafialnej Bóg odwołał do wieczności + Helenę Grzyb z ul. Miodowej i 
+ Barbarę Szelest z ul. Bocheńskiej. Polecajmy je Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek… 

 

Naszym Parafianom Gościom i Dobrodziejom  życzymy wszelkich łask na przeżycie 
Uroczystości Bożego Ciała. Niech Święty Stanisław Kazimierczyk, Apostoł Eucharystii uprosi nam 
łaskę jak najowocniejszego przeżycia Uroczystości Bożego Ciała.    

Kanonicy Regularni Laterańscy 
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Zapraszamy 

 

Nabożeństwo Majowe w poniedziałek, wtorek i 
w środę będzie połączone z  Nieszporami. 

Początek nabożeństwa o godzinie 18.30. 

 

Zapraszamy 

 

Suma odpustowa w Boże Ciało o godz. 12.15. 
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Po sumie procesja z Najświętszym Sakramentem 
wokół Bazyliki. 

 

Zapraszamy 

 

W Boże Ciało uroczyste Nieszpory 
Eucharystyczne o godzinie 17.00. Po Nieszporach 
wyruszy procesja z Najświętszym Sakramentem, 
która przejdzie ulicami naszej Parafii: Św. 
Wawrzyńca, wzdłuż Placu Wolnica, Bonifraterską, 
Trynitarską, Gazową i powrót do bazyliki ulicą Św. 
Wawrzyńca. Prosimy Parafian, Gości i Przyjaciół o 
liczny i czynny udział w procesji.  

 

Zapraszamy 

 

Nieszpory poprowadzi i kazanie wygłosi 

Ks. Biskup Grzegorz Ryś. 

 

Zapraszamy 

 

 

 

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA  

BOŻE CIAŁO  
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 26.05.2016 

 

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

 

Dzisiaj, jak w każdy czwartek w naszym kościele adoracja Najświętszego Sakramentu.  

 

Suma odpustowa o godz. 12.15 Po sumie procesja z Najświętszym Sakramentem 
wokół bazyliki. Sumę odprawi i Słowo Boże wygłosi o. Andrzej Kukła, Redemptorysta  z 
Warszawy. 

 

Uroczyste Nieszpory o godz. 17.00. Po Nieszporach procesja Eucharystyczna 
przejdzie ulicami naszej parafii: Św. Wawrzyńca, wzdłuż Placu Wolnicy, Bonifraterską, 
Trynitarską, Gazową i powrót do kościoła ulicą Św. Wawrzyńca. Nieszpory odprawi i 
procesję poprowadzi Ks. Biskup Grzegorz Ryś. Wszystkich Serdecznie zapraszamy na 
Nieszpory i na Procesję Eucharystyczną  do 4 ołtarzy. Zakończenie procesji w bazylice 
odśpiewaniem hymnu „Ciebie Boga Wysławiamy” i błogosławieństwem Eucharystycznym. 
  

 

Dzisiaj Dzień Matki. Wszystkim naszym Mamom życzymy Bożego Błogosławieństwa i 
opieki Maryi, tej Która jest Matką Syna Bożego i Matką nas. 

 

Od jutra rozpoczyna się Oktawa Bożego Ciała. Nieszpory  Eucharystyczne połączone z 
nabożeństwem majowym  codziennie o godzinie 18.15. Przez kolejne osiem dni po Nieszporach 
procesja z Najświętszym Sakramentem wokół bazyliki. Zapraszamy serdecznie .  

 

Jutro piątek w Oktawie Uroczystości Bożego Ciała. Z racji oktawy  i tytułu naszej Parafii 
Bożego Ciała  jutro nie obowiązuje post od pokarmów mięsnych.  

 

Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Dobrodziejom i Przyjaciołom Bazyliki Bożego 
Ciała i Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich składamy w to doroczne święto serdeczne i 
„Bóg Zapłać” za stałą życzliwość. Dziękujemy Zakonom i Parafiom Dekanatu Kazimierz za wspólne 
przeżywanie wiary. Dziękujemy wszystkim, którzy ofiarnie i życzliwie pomagają w renowacji 
Bazyliki Bożego Ciała: Dziękujemy Władzom Miasta, Społecznemu Komitetowi Odnowy 
Zabytków Krakowa i Funduszowi Ochrony Zabytków. Dziękujemy nade wszystko naszym 
Drogim Parafianom, Przyjaciołom i Dobrodziejom. Dziękujemy za zbudowanie ołtarzy i za 
kwiaty ofiarowane do Bazyliki i na procesję. Dziękując prosimy o dalszą pomoc.  
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Uczestnikom Odpustowej Ofiary Eucharystycznej, Drogim Parafianom, Gościom i 
Dobrodziejom życzymy obfitości łask od Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie i opieki 
naszego Świętego Patrona Stanisława Kazimierczyka,  Apostoł Eucharystii. 

 

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy. 

9 NIEDZIELA ZWYKŁA – 29.05.2016  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

Dzisiejsza niedziela to 9 Niedziela Zwykła.  

 

Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim, którzy przygotowali ołtarze i  uczestniczyli w 
procesji Bożego Ciała. Msza w intencji osób, które zaangażowały się w przygotowanie i przebieg 
procesji Bożego Ciała, w czwartek o godz. 19.00. 

 

 Nasza Parafia przeżywa dzisiaj wielką uroczystość. Dzieci z klas III przystąpiły do I 
Komunii Świętej. Przez cały tydzień dzieci będą przychodziły na swój biały tydzień na godzinę 
18.15.  

 

Przeżywamy Oktawę Bożego Ciała. Nieszpory Eucharystyczne połączone z nabożeństwem 
majowym  codziennie o godzinie 18.15. Od 1 czerwca rozpocznie się Nabożeństwo Czerwcowe. 
Przez wszystkie dni do czwartku włącznie po Nieszporach procesja z Najświętszym 
Sakramentem wokół bazyliki. Zapraszamy Dzieci od  I komunii Świętej, Arcybractwo, Asystę i 
Służbę Liturgiczną Ołtarza.  

 

W środę 1 czerwca: Dzień Dziecka. Zapraszamy dzieci na wieczorną Mszę Świętą. Modlić 
się będziemy w intencji dzieci. Chcemy w tym dniu modlić się z wiarą za wszystkie dzieci.  

 

W czwartek na zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Nieszpory rozpoczną się o godz. 18.00. 
Po procesji poświęcenie ziół i kwiatów. Zachęcamy, aby w czwartek przyjść do kościoła z ziołami 
i kwiatami. Uczmy też tej tradycji dzieci i młode pokolenie. Nieszpory i procesję w czwartek 
poprowadzą Ojcowie Paulini ze Skałki.  

 

W piątek i sobotę nabożeństwo czerwcowe o 18.30.  

 

W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.  W tym dniu nie obowiązuje 
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.  
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11 czerwca Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej.  Informacja w gablotach bazyliki.  

 

 Pielgrzymka do Ziemi Świętej w dniach od 8 do 15 października. Informacje w 
przedsionkach bazyliki. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do Księdza Macieja.   

 

 Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary indywidualne, przeznaczone na remont 
organów i na nowe krzesła do naszej bazyliki. Serdecznie dziękujemy Rodzicom dzieci które dziś 
przystąpiły do pierwszej Komunii Świętej za ofiarowane kwiaty, za przygotowanie i za 
ozdobienie bazyliki na dzisiejszą uroczystość. 

 

 Z naszej Rodziny Parafialnej Bóg odwołał do wieczności + Annę Przeniosło z ul. 
Rzeszowskiej, + Marka Brablec z ul. Św. Sebastiana i + Marię Zając z ul. Bocheńskiej. Polecajmy 
ich Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek…  

 

 Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom  życzymy miłej niedzieli i Bożego 
błogosławieństwa. Dzieciom które dziś przyjęły I Komunię Świętą i ich rodzinom życzymy, aby 
Chrystus obecny w Eucharystii był Waszym przyjacielem i źródłem wszelkich łask na każdy 
dzień Waszego życia.    

Kanonicy Regularni Laterańscy 

 

10 NIEDZIELA ZWYKŁA – 05.06.2016  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

 

Przeżywamy 10 Niedzielę Zwykłą. Nabożeństwo Czerwcowe w 
naszej Bazylice codziennie o godzinie 18.30. Serdecznie zapraszamy 
na to uwielbianie Serca Jezusowego. Bóg ma dla nas Serce pełne 
miłości – niech to nabożeństwo w Roku Miłosierdzia Bożego będzie 
naszą odpowiedzią na Bożą miłość do nas.  

 

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w Oktawie Bożego 
Ciała. Dziękujemy Dzieciom  od  I komunii Świętej, Arcybractwu, 
Asyście i Służbie Liturgicznej Ołtarza. Dziękujemy serdecznie 
wszystkim za miłość do Chrystusa obecnego pośród nas w 
Najświętszym Sakramencie.  
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W liturgii Kościoła w nadchodzącym tygodniu wspominać 
będziemy: 

- w środę – wspomnienie Św. Jadwigi Królowej; 

- w sobotę –wspomnienie Św. Barnaby, Apostoła;  

 

W najbliższą środę o godzinie 16.00 Msza Święta dla chorych i w 
int. chorych.   

 

11 czerwca, w najbliższą sobotę Pielgrzymka do Kalwarii 
Zebrzydowskiej.  Informacja w gablotach bazyliki.  

 

W przyszłą niedzielę 12 czerwca na stoisku przed kościołem 
będzie można nabyć książkę o biskupie Albinie Małysiaku pt. „Z 
pastorałem i humorem”. 

 

 Pielgrzymka do Ziemi Świętej w dniach od 8 do 15 
października. Informacje w przedsionkach bazyliki. Chętnych 
prosimy o zgłaszanie się do Księdza Macieja.   

 

 Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary na potrzeby naszej 
Parafii i naszej bazyliki. Dziękujemy za ofiary indywidualne 
przeznaczone na remont organów i na nowe krzesła do naszej 
bazyliki. Dziękujemy nowożeńcom dnia wczorajszego za kwiaty 
ofiarowane do naszej bazyliki.  

 

Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom  życzymy 
miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa na cały nowy tydzień. O to 
błogosławieństwo prosimy Boga przez wstawiennictwo Matki 
Najświętszej i Świętego Stanisława Kazimierczyka, patrona 
Eucharystii.    

 

Kanonicy Regularni Laterańscy 
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11 NIEDZIELA ZWYKŁA – 12.06.2016  

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

 

Przeżywamy 11 Niedzielę Zwykłą. Nabożeństwo Czerwcowe w naszej 
Bazylice codziennie o godzinie 18.30. Serdecznie zapraszamy na to 
uwielbianie Serca Jezusowego. W roku Miłosierdzia Bożego niech to 
nabożeństwo będzie naszą odpowiedzią na Bożą miłość do nas.  

 

W liturgii Kościoła w nadchodzącym tygodniu wspominać będziemy: 

- w poniedziałek – wspomnienie Św. Antoniego z Padwy, kapłana i 
     zakonnika; 

- we wtorek – wspomnienie Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika; 

- w piątek – wspomnienie Św. Brata Alberta, zakonnika;  

 

Nasza Parafia organizuje pielgrzymka do Ziemi Świętej w dniach od 8 
do 15 października. Informacje w przedsionkach bazyliki. Chętnych 
prosimy o zgłaszanie się do Księdza Macieja. Informacje umieszczone są w 
gablotkach bazyliki i na stronach internetowych Parafii.  

 

Za tydzień po Mszach Świętych Dzieci naszej Parafii będą prowadziły 
zbiórkę pieniędzy na kolonie letnie dla dzieci. Dzięki pomocy ludzi dobrej 
woli kilkoro dzieci będzie mogło  wyjechać na kolonie. Ta pomoc jest 
bardzo potrzebna i już dziś w imieniu dzieci bardzo o nią prosimy.  

 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary na potrzeby naszej Parafii 
i naszej bazyliki. Dziękujemy za ofiary indywidualne przeznaczone na 
remont organów i na nowe krzesła do naszej bazyliki.  
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Z naszej Rodziny Parafialnej odeszła do wieczności: + Annę Strach. 
Polećmy ją Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek  ...  

 

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim 
Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej niedzieli, Bożego 
błogosławieństwa, opieki Matki Najświętszej i Świętego Brata Alberta. 

 

Kanonicy Regularni Laterańscy 

 

  

 

  

 

12 NIEDZIELA ZWYKŁA – 19.06.2016  

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

Przeżywamy 12 Niedzielę Zwykłą. Nabożeństwo Czerwcowe w naszej 
Bazylice codziennie o godzinie 18.30. Serdecznie zapraszamy na to 
uwielbianie Serca Jezusowego, szczególnie w Roku Nadzwyczajnego 
Jubileuszu Miłosierdzia Bożego.  

 

W liturgii Kościoła w nadchodzącym tygodniu wspominać będziemy: 

- we wtorek – wspomnienie Świętego Alojzego Gonzagi, zakonnika; 

- w piątek – uroczystość narodzenia Świętego Jana Chrzciciela;  

 

W piątek uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela – dzień 
imienin naszego Współbrata Ks. Jana Nowaka CRL. Msza święta imieninowa 
Ks. Jana w piątek o godzinie 12.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.  
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Msza Święta na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego dla 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w czwartek o godz. 10.00. Msza Święta 
na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego dla uczniów Szkół 
Średnich w piątek o godzinie 10.00. Zapraszamy na te Msze Święte 
Uczniów, Nauczycieli i Rodziców.  

 

Nasza Parafia organizuje pielgrzymkę do Ziemi Świętej w dniach od 8 
do 15 października. Informacje w przedsionkach bazyliki. Chętnych 
prosimy o zgłaszanie się do Księdza Macieja. Informacje umieszczone są w 
gablotkach bazyliki i na stronach internetowych Parafii.  

 

Dzisiaj po Mszy Świętej Dzieci naszej Parafii zbiera pieniądze na 
kolonie letnie dla dzieci. Dzięki pomocy ludzi dobrej woli kilkoro dzieci 
będzie mogło wyjechać na kolonie. Ta pomoc jest potrzebna i dlatego w 
imieniu dzieci o nią prosimy. Od wielu lat z wielkim sercem pomagacie 
dzieciom. Mamy nadzieję że i w tym roku dzieci otrzymają pomoc, wyraz 
Waszej dobroci.  

 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary na potrzeby naszej Parafii 
i naszej bazyliki. Dziękujemy za ofiary indywidualne przeznaczone na 
remont organów i na nowe krzesła do naszej bazyliki. Nowożeńcom 
dziękujemy za kwiaty ofiarowane do bazyliki.  

 

W piątek o godzinie 19.00 Msza Święta za zmarłych poleconych w 
wypominkach rocznych. Polećmy teraz Miłosierdziu Bożemu wszystkich 
zmarłych z naszych Rodzin i z naszej Parafii: Wieczny odpoczynek  ...  

 

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

Kanonicy Regularni Laterańscy  

13 NIEDZIELA ZWYKŁA – 26.06.2016  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
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Przeżywamy 13 niedzielę zwykłą w Roku Liturgicznym Kościoła . Nabożeństwo 
czerwcowe codziennie o godz. 18.30. Zakończenie Nabożeństwa Czerwcowego 
połączone z Procesją Eucharystyczną  wokół Bazyliki w czwartek o godzinie 18.15. 
Zapraszamy serdecznie.  

 

W środę Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła . W tym dniu 
szczególną modlitwą otaczamy Ojca św. Papieża Franciszka, który jest następcą św. 
Piotra Apostoła. W środę Msza św. o godzinie 12.00 w intencji Ks. Proboszcza 
Piotra Walczaka CRL. Msze święte w uroczystość Piotra i Pawła będą odprawiane 
jak w dzień zwykły. Taca zbierana w środę będzie przeznaczona na Stolicę 
Apostolską.  

 

W sobotę 2 lipca minie 10 lat od dnia, kiedy posługę Proboszcza w naszej 
Parafii pełni Ks. Piotr Walczak CRL. W związku z tym zapraszamy w następną 
niedzielę o godzinie 12.15 na Mszę Świętą. Chcemy podziękować Bogu za 
otrzymane łaski i chcemy modlić się w intencji Księdza Proboszcza i całej Parafii.  

 

Rozpoczęły się wakacje dla dzieci i młodzieży  i czas urlopów dla dorosłych. 
Zachęcamy, aby czas wolny od zajęć wykorzystać na odpoczynek i umocnienie 
więzi z rodziną. Niech podczas wakacji i urlopów nikomu z nas nie zabraknie czasu 
na codzienną modlitwę i niedzielną Mszę Świętą. Prosimy wszystkich 
przebywających na wakacjach i urlopach o zachowanie przepisów bezpieczeństwa .  

 

Parafia organizuje pielgrzymkę do Ziemi Świętej w dniach od 8 do 15 
października. Informacje umieszczone są w gablotkach bazyliki i na stronach 
internetowych Parafii.  

 

W tym tygodniu 1 piątek i 1 sobota miesiąca. Msza św. w int. Czcicieli 
Najświętszego  Serca Pana Jezusa w piątek o 12.00. Msza Św. ku czci Niepokalanego 
Serca Maryi w sobotę o 12.00. Msza Święta w sobotę o 12.00 jest  odprawiana w 
int. Dobrodziejów Parafii i Klasztoru Bożego Ciała.  

 

W następną niedzielę o godzinie 18.30 Nieszpory. Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy.  
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Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary na potrzeby naszej Parafii i  naszej 
bazyliki. Dziękujemy za ofiary indywidualne przeznaczone na remont organów. 
Serdecznie dziękujemy za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na kolonie letnie dla 
dzieci. Nowożeńcom dziękujemy za kwiaty ofiarowane do bazyliki.  

 

Z naszej Rodziny Parafialnej odszedł do wieczności: + Dariusz Pasek z ul. 
Bocheńskiej. Polećmy go Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek  ...  

 

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej życzymy miłej niedzieli i 
Bożego błogosławieństwa . Dzieciom, młodzieży  i przebywającym na wakacjach i 
urlopach życzymy zdrowego wypoczynku. Przez wstawiennictwo Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła prosimy Boga, aby błogosławił Ojcu Świętemu i całemu 
Kościołowi Świętemu. 

 

Kanonicy Regularni Laterańscy 

 

14 NIEDZIELA ZWYKŁA – 02.07.2016 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

Dzisiejsza niedziela jest 14 niedzielą zwykłą. Jest to 1 niedziela lipca. 
Dziękujemy wszystkim, którzy przez cały czerwiec przychodzili na 
Nabożeństwo Czerwcowe. Szczególnie dziękujemy dzieciom. Dziękujemy 
wszystkim za ten wielki duchowy dar.  

 

Wczoraj 2 lipca minęło 10 lat od dnia, kiedy posługę Proboszcza w naszej 
Parafii pełni Ks. Piotr Walczak CRL. Msza Święta dziękczynna za te minione 
10 lat dzisiaj o godzinie 12.15. Dziękujemy Panu Bogu za otrzymane łaski, 
przepraszamy Go za grzechy i zaniedbania. Prosimy Boga o 
błogosławieństwo na kolejne lata dla Duszpasterzy i Wiernych Parafii 
Bożego Ciała.  

 

W każdą niedzielę i w każdy czwartek Nieszpory o godzinie 18.30.  

 

W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy: 
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- w poniedziałek – Rocznica Poświęcenia Bazyliki  

            Metropolitalnej Krakowie [święto]:   

- w środę – wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy; 

- w czwartek – pierwszy czwartek miesiąca;  

- w piątek – wspomnienie  św. Jana z  Dukli, kapłana;  

 

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

 

Nabożeństwa stałe w ciągu tygodnia: 

- w poniedziałek o godz. 8.00 i w czwartek o 19.00 Msze Święte w 
intencji próśb i podziękowań przez wst. Świętego Stanisława 
Kazimierczyka;  

- w środę o godz. 18.30 Nabożeństwo do Matki Bożej Zbawiciela; 

- w czwartek i w niedzielę o godzinie 18.30 Nieszpory. Zapraszamy 
do wspólnego śpiewania Psalmów;   

- w piątek o godz. 18.30 Droga Krzyżowa;  

 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary na potrzeby naszej Parafii 
naszej bazyliki. Dziękujemy za ofiary indywidualne przeznaczone na remont 
organów. Dziękujemy za ofiary indywidualne na kolonie letnie dla dzieci. 
Nowożeńcom wczorajszego dnia z godz. 18.00 dziękujemy za kwiaty 
ofiarowane do bazyliki.  

 

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej: naszym Drogim 
Parafianom,  Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego 
błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela. Przebywającym na wakacjach i 
urlopach życzymy zdrowego i miłego wypoczynku. 

 

Kanonicy Regularni Laterańscy 

15 NIEDZIELA ZWYKŁA – 10.07.2016 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

 Dzisiejsza Niedziela to 15 Niedziela Zwykła w ciągu roku liturgicznego. W 
każdą niedzielę i w każdy czwartek o godzinie 18.30 Nieszpory. Zapraszamy do 
wspólnej modlitwy Kościoła, do wspólnego śpiewania Psalmów. 

 

 W liturgii Kościoła obchodzić będziemy w tym tygodniu:  

 - w poniedziałek – święto Świętego Benedykta, Patrona Europy;  

 - we wtorek – wspomnienie Świętego Brunona Bonifacego z Kwerfurtu;  

 - w środę – wspomnienie Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta;  

 - w piątek – wsp. św. Bonawentury biskupa i doktora Kościoła;  

 - w sobotę – wsp. Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel  

   [Matki Bożej Szkaplerznej];  

 

 W środę o godzinie 16.00 Msza Święta dla Chorych i w intencji Chorych  

 

 W każdy czwartek całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. 
Zapraszamy do Adoracji Najświętszego Sakramentu: o godzinie 12.30 Różaniec w 
int. nowych powołań do kapłaństwa, o godz. 15.00 Koronka do Bożego 
Miłosierdzia.  

 

 W tym tygodniu skontaktujemy się ze wszystkimi, którzy zgłosili chęć 
przyjęcia pielgrzymów na Światowe Dni Młodzieży w swoich mieszkaniach. Jeżeli 
te osoby są w bazylice, to bardzo proszę o podejście na chwilę do zakrystii.  

 

 Prosimy serdecznie o przygotowanie się do Światowych Dni Młodych. 
Pierwsze, podstawowe i najważniejsze przygotowanie to Spowiedź święta i 
Komunia Święta w dniach, kiedy w naszym mieście będzie Papież Franciszek. 
Prosimy także o przyozdobienie kamienic, balkonów i okien flagami Polskimi i 
Papieskimi. Przyjadą goście ze wszystkich kontynentów i z wielu krajów świata. 
Nie może w tych dniach zabraknąć naszych narodowych i chrześcijańskich 
symboli.  
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 Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary na potrzeby naszej Parafii 
naszej bazyliki. Dziękujemy za ofiary na organizację Światowych Dni Młodzieży. 
Bardzo serdecznie dziękujemy Paniom za prace przy  ołtarzach, przy czyszczeniu 
figur, przy praniu i prasowaniu obrusów i za sprzątanie w naszej bazylice. Nasza 
bazylika jest ogromna i sprzątanie w niej to ciężka praca. Tym serdeczniej 
dziękujemy za każdą pracę, za każdą pomoc.  

 

 Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli do wieczności + Irena Karcz z ul. 
Starowiślnej i + Jerzy Kalinowski z ul. Józefa. Polecajmy ich Miłosierdziu Bożemu: 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ...  

 

 Wszystkim naszym Drogim Parafianom,  Gościom i Dobrodziejom życzymy: 
miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Wszystkim 
przebywającym na wakacjach i urlopach życzymy zdrowego i bezpiecznego 
wypoczynku. 

Kanonicy Regularni Laterańscy 

16 NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.07.2016 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

 

Dzisiejsza Niedziela to 16 Niedziela Zwykła. W każdą niedzielę i w każdy czwartek o 
godzinie 18.30 Nieszpory. Zapraszamy do wspólnej modlitwy .  

 

W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy: 

w środę – wspomnienie bł. Czesława, kapłana; 

w piątek – wspomnienie świętej Marii Magdaleny;  

w sobotę –  święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy;  

 

Prosimy serdecznie o przygotowanie się do Światowych Dni Młodych. Najważniejsze 
przygotowanie to nasza Spowiedź święta i Komunia Święta w tych dniach, kiedy w naszym 
mieście będzie Papież Franciszek. Prosimy także o przyozdobienie kamienic, balkonów i okien 
flagami Polskimi i Papieskimi. Przyjadą goście ze wszystkich kontynentów i z wielu krajów 
świata. Miasto jest przyozdabiane. Niech i na naszych domach nie zabraknie narodowych i 
chrześcijańskich symboli.  
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Bardzo ważne ogłoszenie: w najbliższy piątek, 22 lipca, w naszej bazylice będziemy mieli 
wielki zaszczyt gościć symbole światowych dni młodych: Krzyż i Ikonę Matki Bożej. To są te 
symbole, które Święty Jan Paweł II przekazał Młodzieży Świata. Symbole będą u nas cały dzień. 
O godzinie 8.00 Msza Święta na powitanie symboli, o 11.00 Różaniec, o 12.00 Msza Święta z 
udziałem kapłanów naszego Dekanatu, o 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego, o godzinie 18.00 
Droga Krzyżowa i o 19.00 Msza Święta na pożegnanie symboli Światowych Dni Młodych. 
Zapraszamy bardzo serdecznie. Symbole te są w naszej bazylice po to, by mogli się z nimi 
spotkać starsi, chorzy i wszyscy którzy nie będą mogli być na Błoniach i w Brzegach.    

 

W tym tygodniu skontaktujemy się ze wszystkimi, którzy zgłosili chęć przyjęcia 
pielgrzymów na Światowe Dni Młodzieży w swoich mieszkaniach. Jeżeli te osoby są w bazylice, 
to bardzo proszę o podejście na chwilę do zakrystii.  

 

W dniach od 6 do 15 sierpnia będzie trwała pielgrzymka piesza z Warszawy na Jasną Górę.   
Do pielgrzymowania zaprasza  Przewodnik Grupy Kanonickiej – ks. Łukasz Bugała CRL. Więcej 
informacji na plakatach w przedsionkach Bazyliki.  

 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary na potrzeby naszej Parafii. Dziękujemy za 
ofiary na organizację Światowych Dni Młodzieży. Bardzo serdecznie dziękujemy Paniom za 
prace w naszej bazylice. Nowożeńcom dnia wczorajszego serdecznie dziękujemy za kwiaty.  

 

Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszli: + Henryk Olszewski z ul. Wąskiej, + 
Eugenia Matyas z ul. Św. Wawrzyńca, + Maria Wandzilak z u. Rzeszowskiej, + Andrzej Gargul z ul. 
Miodowej i + Janina Markiewicz z ul Józefa. Polecajmy ich Miłosierdziu Bożemu. Wieczny 
odpoczynek racz im dać Panie…  

 

Wszystkim naszym Drogim Parafianom,  Gościom i Dobrodziejom życzymy: miłej niedzieli, 
Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Wszystkim przebywającym na wakacjach i 
urlopach życzymy zdrowego i bezpiecznego wypoczynku. 

 

 

Kanonicy Regularni Laterańscy 

17 NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.07.2016 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

Dzisiejsza Niedziela to 17 Niedziela Zwykła. W każdą niedzielę i w 
każdy czwartek o godzinie 18.30 Nieszpory. Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy.  
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W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy: 

w poniedziałek – święto św. Jakuba, Apostoła. Także jutro 
wspomnienie św. Krzysztofa, patrona podróżujących i kierowców. Jutro, we 
wspomnienie św. Krzysztofa na Mszach Świętych o godz. 12.00 i 19.00 
modlić się będziemy w intencji kierowców. Po Mszach Świętych o godz. 
12.00 i 19.00 będzie poświęcenie pojazdów.  

we wtorek – Świętych Joachima i Anny, Rodziców NMP;  

w piątek – wspomnienie Świętej Marty;  

 

W dniach od 6 do 15 sierpnia będzie trwała pielgrzymka piesza z 
Warszawy na Jasną Górę.   Do pielgrzymowania zaprasza  Przewodnik 
Grupy Kanonickiej – ks. Łukasz Bugała CRL. Więcej informacji na plakatach 
w przedsionkach Bazyliki.  

 

Ponawiamy prośbę o przygotowanie się do Światowych Dni Młodych. 
Najważniejsze przygotowanie to nasza Spowiedź święta i Komunia Święta. 
Prosimy także o przyozdobienie kamienic, balkonów i okien .   

 

Rozpoczęły się już 31 Światowe Dni Młodzieży pod hasłem 
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Już jutro i 
pojutrze będziemy przyjmować przyjeżdżających pielgrzymów. Jest ich 
zarejestrowanych 808 osób. W naszej Parafii będzie przebywać 688 
Polaków i 120 Francuzów. Będą przebywać z nami, modlić się i pogłębiać 
naszą wiarę.  

 

Dzisiaj o godzinie 20.00 i jutro o godzinie 20.00, a we wtorek o 
godzinie 20.30 odbędą się w naszej Bazylice koncerty muzyczne w ramach 
Cracovia Sacra i ku uczczeniu 1050 rocznicy Chrztu Polski. Wstęp wolny 
zapraszamy.  

 

W środę, czwartek i w piątek będą głoszone w naszej Bazylice 
Katechezy. Katechezy będą głoszone w języku polskim i będą je głosili 
Biskupi. Katechezy rozpoczynają się o godzinie 9.00 i będą kończyły się 
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koło 11.00 Mszą Świętą. W te dni nie będzie Mszy Świętej o godzinie 12.00. 
Zapraszamy na katechezy.  

 

Każdego dnia w godzinach popołudniowych przy naszej Bazylice 
będzie odbywał się Festiwal Młodych.  

 

W środę do naszego miasta przybywa Ojciec Święty Franciszek. W 
piątek Droga Krzyżowa z Papieżem na Krakowskich Błoniach. W sobotę 
wieczorem rozpocznie się nocne czuwanie z Papieżem w Brzegach. Msza 
Święta rozesłania na zakończenie Światłych Dni Młodzieży w przyszłą 
niedzielę o godz. 10.00.  

 

W zakrystii można odebrać bilety wstępu na Campus Misericordiae w 
Brzegach. Bilety upoważniają do wejścia na czuwanie z Papieżem w sobotę 
i na Mszę Świętą rozesłania w niedzielę.  

 

W następną Niedzielę Msze Święte w naszej Bazylice będą odprawiane o 
godzinie 6.30, 8.00, 9.30, 16.00 i 19.00. Nie będzie Mszy Świętych o godz. 
11.00 i 12.15. Intencje Mszy Świętych przyjęte na godzinę 11.00 i 12.15 
będą odprawione na Mszy Świętej o godzinie 8.00. Zmiana Porządku Mszy 
Świętych w następną niedzielę jest z polecenia Księdza Kardynała, który 
pragnie, aby wszyscy Wierni mogli mieli możliwość uczestniczenia w we 
Mszy Świętej z Ojcem Świętym albo osobiście, albo za pośrednictwem radia 
czy telewizji.   

 

Serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w ubiegłym tygodniu na 
potrzeby naszej parafii. Dziękujemy za ofiary indywidualne na prace 
prowadzone przy naszej bazylice. Dziękujemy wszystkim, którzy pracowali 
przy sprzątaniu i przygotowaniu Bazyliki na Światowe Dni Młodzieży. 
Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do świątyni.  

 

Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odszedł + Marcin 
Kuźmiński z ul. Halickiej. Ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy na Stradomiu 
odszedł do wieczności + Ks. Bronisław Sieńczak CM, profesor i 
wychowawca wielu kapłanów, także naszych współbraci. Polecajmy 
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naszych drogich zmarłych Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz 
im dać Panie… 

 

Wszystkim naszym Drogim Parafianom,  Gościom i Dobrodziejom 
życzymy: miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. 
Prosimy Boga aby Światowe Dni Młodych, stały się dla Pielgrzymów, dla 
mieszkańców Krakowa i dla całego Kościoła źródłem obfitej łaski Bożej.  

 

Kanonicy Regularni Laterańscy 
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W następną Niedzielę 

31 sierpnia 2016 roku 

 

 

Msze Święte w naszej Bazylice będą odprawiane 

o godzinie 6.30, 8.00, 9.30, 16.00 i 19.00. 

 

 

Nie będzie Mszy Świętych o godz. 11.00 i 12.15.  

 

 

Intencje Mszy Świętych 

przyjęte na godz.11.00 i 12.15 

będą odprawione o godzinie 8.00. 

 

Zmiana Porządku Mszy Świętych w następną niedzielę jest z polecenia 
Księdza Kardynała, który pragnie,  

aby wszyscy Wierni mogli mieli możliwość  

uczestniczenia w we Mszy Świętej z Ojcem Świętym albo osobiście, albo 
przy pomocy radia czy telewizji.   

 

 

18 NIEDZIELA ZWYKŁA – 31.07.2016 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
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 Dzisiejsza Niedziela to 18 Niedziela Zwykła w Roku liturgicznym.  Zapraszamy na 
Nieszpory w każdą niedzielę i czwartek o godz. 18.30.  

 

 Od środy Kraków i cała nasza Ojczyzna przeżywa radość z obecności wśród nas Ojca 
Świętego Papieża Franciszka i Młodzieży z całego świata w ramach 31 Światowych Dni 
Młodzieży. Msza Święta rozesłania na zakończenie Światłych Dni Młodzieży dzisiaj o godz. 
10.00. Po południu Papież Franciszek opuści naszą Ojczyznę i powróci do Watykanu.  

 

 Msze Święte w naszej Bazylice będą odprawiane o godzinie 6.30, 8.00, 9.30, 16.00 i 
19.00. Nie będzie Mszy Świętych o godz. 11.00 i 12.15.  Intencje Mszy Świętych przyjęte na 
godz.11.00 i 12.15 będą odprawione o godzinie 8.00. Zmiana Porządku Mszy Świętych w 
dzisiejszą niedzielę jest po to, aby wszyscy Wierni mieli możliwość uczestniczenia w we Mszy 
Świętej z Ojcem Świętym albo osobiście, albo przy pomocy radia czy telewizji.  

 

 W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy: 

 - w poniedziałek – Św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła;  
 - w czwartek – wspomnienie Świętego Jana Marii Vianneya, kapłana, patrona 
proboszczów; 
 - w sobotę – Święto Przemienienia Pańskiego; w tym dniu Msze Święte będą odprawiane 
jak w dzień zwykły, ale wszystkich gorąco zachęcamy do tego, aby w tym dniu przyjść na Mszę 
Świętą; 

 

 Jutro, 1-go sierpnia przypada 72 rocznica  Powstania Warszawskiego. Msza św. za 
wszystkich którzy oddali swoje życie za Ojczyznę jutro o godz. 12.00.  

 

 Od soboty, 6 sierpnia, będzie trwała pielgrzymka piesza z Warszawy na Jasną Górę. 
Pielgrzymi będą modlili się za nas. Zapraszamy do duchowej łączności z pielgrzymami. Tę 
duchową łączność możemy przeżywać przez codzienne uczestniczenie we Mszy św. i Komunię 
świętą.  

 

 W tym tygodniu 1 czwartek, 1 piątek i 1 sobota miesiąca. Msza św. ku czci Najśw. Serca 
Pana Jezusa w piątek o 12.00. Ta Msza Święta jest ofiarowana w int. Czcicieli Najświętszego 
Serca Pana Jezusa. W sobotę o 12.00 Msza Święta w int. Dobrodziejów naszej Parafii, naszego 
Klasztoru i Bazyliki Bożego Ciała. Zachęcamy do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej 
Najśw. Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu Maryi za nasze grzechy i za grzechy całego 
Świata.  

 

 Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu, na potrzeby 
naszej parafii. Dziękujemy wszystkim za pracę przy utrzymaniu porządku w naszej bazylice. 
Dziękujemy za kolejne ofiary indywidualne na prace prowadzone przy bazylice.  
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Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odszedł + Jerzy Pikulski z ul. Gazowej. Polećmy 
Go Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…  

 

Naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej niedzieli, Bożego 
błogosławieństwa, opieki Matki Bożej Zbawiciela i Świętego Stanisława Kazimierczyka. 

 

Kanonicy Regularni Laterańscy 
19 NIEDZIELA ZWYKŁA – 31.07.2016 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

 

Dzisiejsza Niedziela to 19 Niedziela Zwykła w Roku Liturgicznym Kościoła. 
Zapraszamy na Nieszpory w każdą niedzielę i w każdy czwartek o godz. 18.30. 

 

W nadchodzącym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy: 

- we wtorek – święto Teresy Benedykty od Krzyża [Edyty Stein], 
dziewicy 

i męczennicy, patronki Europy; 

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

- w czwartek – wspomnienie św. Klary, dziewicy; 

- w sobotę – święto Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej; 

 

Msza Święta dla chorych w środę o godzinie 16.00.  

 

Od 6 sierpnia, trwa pielgrzymka piesza z Warszawy na Jasną Górę. 
Zapraszamy do duchowej łączności z pielgrzymami. Tę duchową łączność 
możemy przeżywać codziennie uczestnicząc we Mszy Świętej i przez 
codzienną Komunię Świętą. Zachęcamy bardzo gorąco do tej duchowej 
łączności z pielgrzymami.  

 



 

60 
 

Nasza Parafia organizuje pielgrzymkę do Ziemi Świętej w dniach od 8 do 15 
października. Informacje umieszczone są w gablotkach bazyliki i na stronach 
internetowych Parafii. Zachęcamy do wspólnego pielgrzymowania.  

 

Składamy bardzo serdeczne podziękowania tym, którzy przyjęli 
pielgrzymów w swoich domach w czasie Światowych Dni Młodzieży. Będziemy 
organizować specjalne spotkanie dla tych osób, aby im wyrazić ogromną 
wdzięczność. W naszej parafii bardzo pięknie spisały się szkoły. Razem w naszej 
parafii [szkoły i w domach] przyjęliśmy 1292 osoby.  

 

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

 

W minionym tygodniu odszedł do wieczności: + Franciszek Kardynał 
Macharski. Polecajmy go Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek … 

 

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

 

Kanonicy Regularni Laterańscy  

20 NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.08.2016 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

  

Dzisiejsza Niedziela to 20 Niedziela Zwykła. Zapraszamy na Nieszpory w każdą 
niedzielę i w każdy czwartek o godz. 18.30.  

 

W nadchodzącym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:  

- dzisiaj – św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika; 
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- w poniedziałek – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;  

- w środę – Święto Św. Jacka, kapłana, patrona archidiecezji krakowskiej;  

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

 

Dzisiaj mija 75 lat od męczeńskiej śmierci Świętego Maksymiliana Marii 
Kolbego. Swoim życiem i swoją śmiercią Święty Maksymilian uczy nas kochać 
Boga i Matkę Najświętszą w każdej sytuacji.  

   

Jutro 15 sierpnia Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 
Msze Święte w poniedziałek będą odprawiane tak jak w każdą niedzielę roku. 
Jutro po każdej Mszy świętej poświęcenie ziół, kwiatów i owoców.  

 

Także jutro obchodzić będziemy 96 rocznicę Cudu nad Wisłą, czyli 
zwycięskiej bitwy warszawskiej stoczonej w czasie wojny polsko – bolszewickiej 
15 sierpnia 1920 roku. Msza święta w intencji Ojczyzny i poległych w jej obronie 
jutro o godz. 12.15.  

 

Trwają kolonie letnie dla dzieci naszej Parafii. Na koloniach nad Bałtykiem 
przebywa 45 osób. Dziękujemy Ks. Maciejowi, Organizatorom. Dziękujemy 
Parafianom  i Dobrodziejom za pomoc w zorganizowaniu tych kolonii: to dzięki 
Waszej życzliwości i Waszej pomocy finansowej ta kolonia doszła do skutku. 
Dziękujemy bardzo serdecznie.  

 

Nasza Parafia organizuje pielgrzymkę do Ziemi Świętej w dniach od 8 do 15 
października. Informacje umieszczone są w gablotkach bazyliki i na stronach 
internetowych Parafii. Zachęcamy do wspólnego pielgrzymowania.  

 

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

 

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszła do wieczności: + Krystyna Drapich z ul. 
Wrzesińskiej. Polecajmy ją Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek … 
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Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy 
dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej 
Wniebowziętej i Świętego Maksymiliana Kolbe. 

 

Kanonicy Regularni Laterańscy 

WNIEBOWZIĘCIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

[MATKI BOŻEJ ZIELNEJ] 

15.08.2016 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

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 96 rocznica „Cudu nad Wisłą”, czyli zwycięskiej bitwy 
warszawskiej stoczonej w czasie wojny polsko – bolszewickiej 15 sierpnia 
1920 roku.  Przez wstawiennictwo Matki Bożej Wniebowziętej będziemy 
polecać Panu Bogu naszą Ojczyznę i tych, którzy oddali życie w obronie Polski. 
Msza święta w intencji Ojczyzny i poległych w jej obronie dziś o godz. 12.15.  

 

Także dziś przeżywamy Święto Wojska Polskiego – święto Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, obchodzone 15 sierpnia na pamiątkę 
zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w 1920 roku, stoczonej w czasie wojny 
polsko-bolszewickiej. Święto Wojska Polskiego wprowadzone zostało 
ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 r. 

 

Nasza Parafia organizuje pielgrzymkę do Ziemi Świętej w dniach od 8 do 15 
października. Informacje umieszczone są w gablotkach bazyliki i na stronach 
internetowych Parafii. Zachęcamy do wspólnego pielgrzymowania.  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Awi%C4%99to
https://pl.wikipedia.org/wiki/Si%C5%82y_Zbrojne_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Si%C5%82y_Zbrojne_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bitwa_Warszawska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_polsko-bolszewicka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojna_polsko-bolszewicka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej
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Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy włączyli się w „Duchową 
Pielgrzymkę” w łączności z Pielgrzymami zdążającymi z Warszawy na Jasną 
Górę. Dziękujemy za wszelkie dary duchowe i materialne. Nowożeńcom 
dziękujemy za kwiaty ofiarowane do bazyliki. 

      

Naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom dziękujemy za 
wspólnie przeżytą Mszę Święta. Wszystkim życzymy miłego dnia 
świątecznego, Bożego błogosławieństwa i nieustannej opieki Matki 
Bożej Wniebowziętej. 

 

Kanonicy Regularni Laterańscy 

21 NIEDZIELA ZWYKŁA – 21.08.2016 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

 Dzisiejsza Niedziela to 21 Niedziela Zwykła. Zapraszamy na Nieszpory 
w każdą niedzielę i w każdy czwartek o godz. 18.30.  

 

 W nadchodzącym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy: 

 - poniedziałek – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny, Królowej; 

 - w środę – Święto Św. Bartłomieja, Apostoła; 

 - w piątek – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej;  

 - w sobotę – Święto Św. Moniki, Matki św. Augustyna; 

 - w niedzielę – Uroczystość Św. Augustyna;  

 

 W następną niedzielę w naszym Zakonie przeżywać będziemy 
Uroczystość Świętego  Augustyna, biskupa i doktora Kościoła. Św. 
Augustyn jest Ojcem i Prawodawcą naszego Zakonu Kanoników 
Regularnych Laterańskich i drugim Patronem naszej Bazyliki Bożego Ciała. 
W niedzielę w naszej bazylice można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi 
warunkami. Główna Msza Święta w intencji naszego Zakonu w niedzielę o 
godz. 12.15. Na zakończenie tej uroczystości będzie ucałowanie 
relikwii św. Augustyna.  
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 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. 12.00.  Prosimy o modlitwy w naszej 
intencji. Bardzo serdecznie zapraszamy do wspólnego przeżywania Mszy 
św. o godzinie 12.00.  

 

 Zakończyły się Kolonie letnie nad Morzem Bałtyckim dla dzieci naszej 
Parafii. Dziękujemy Ks. Maciejowi, Organizatorom, Parafianom  i 
Dobrodziejom za przygotowanie i przeprowadzenie tych kolonii: 
dziękujemy za pracę i za pomoc materialną . 

 

 Nasza Parafia organizuje pielgrzymkę do Ziemi Świętej w dniach od 8 
do 15 października. Informacje umieszczone są w gablotkach bazyliki i na 
stronach internetowych Parafii. Zachęcamy do wspólnego 
pielgrzymowania.  

 

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

 

 Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli do wieczności + Władysław Rams 
z ul. Dietla i + Elżbieta Krawczyk z ul. Starowiślnej. Polećmy ich 
Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek …  

  

 Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom 
życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki 
Bożej Częstochowskiej. Świętego Augustyna prosimy o modlitwę za 
nasz Zakon i za naszą Parafię .  

 

Kanonicy Regularni Laterańscy 

22 NIEDZIELA ZWYKŁA – 28.08.2016 
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  

 

Dzisiejsza niedziela to 22 Niedziela Zwykła. Zapraszamy na Nieszpory w 
czwartek o godz. 18.30. Dzisiaj wyjątkowo Nieszporów nie będzie. 

 

 Dzisiaj w naszym Zakonie przeżywamy Uroczystość Świętego  
Augustyna , biskupa i doktora Kościoła. Św. Augustyn jest Ojcem i Prawodawcą 
naszego Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich i drugim Patronem naszej 
Bazyliki Bożego Ciała. W naszej bazylice można zyskać odpust zupełny pod 
zwykłymi warunkami. Główna Msza Święta w intencji naszego Zakonu w 
niedzielę o godz. 12.15. Na zakończenie tej uroczystości będzie ucałowanie 
relikwii św. Augustyna.  

 

 Dzisiaj w Gietrzwałdzie nasi Współbracia Paweł i Andrzej składają swoje 
pierwsze śluby zakonne. Brat Jarosław Marynowski składa śluby wieczyste. W 
najbliższy piątek Diakon Rafał Przestrzelski zostanie wyświęcony na kapłana. 
Prosimy o modlitwę w intencji naszych Współbraci rozpoczynających życie 
zakonne i kapłańskie.  

 

W czwartek 77 rocznica rozpoczęcia II Wojny Światowej. Zapraszamy na 
Mszę Św. i prosimy o modlitwę w int . pokoju dla naszej Ojczyzny.  

 

W czwartek rozpocznie się nowy rok szkolny 2016/2017. Msze Święte na 
rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego dla uczniów ze Szkół 
Podstawowych i Gimnazjum o godz. 8.00, dla uczniów Szkół Średnich a o godz. 
9.00. Zapraszamy Dzieci, Młodzież Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców. 
Zachęcamy do spowiedzi i Komunii Świętej na rozpoczęcie nowego roku 
szkolnego.  

 

W niedziele Msza św. dla dzieci jest odprawiana o godzinie 11.00. 
Zapraszamy dzieci z rodzicami na Mszę Świętą na godzinę 11.00. Zapraszamy 
także na tę Mszę Świętą dzieci z klas III szkoły podstawowej przygotowujące się 
do pierwszej Komunii Świętej.  

 

W tym roku mija 139 lat od cudownych objawień Matki Bożej w 
Gietrzwałdzie.  Doroczne uroczystości w Gietrzwałdzie w tym roku 11 września. 
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W tym tygodniu 1 czwartek, 1 piątek i 1 sobota miesiąca. Msza św. ku czci 
Najśw. Serca Pana Jezusa w piątek o 12.00. Msza Św. ku czci Niepokalanego 
Serca Maryi w sobotę o 12.00. Msza Święta w sobotę o 12.00 jest  odprawiana w 
int. Dobrodziejów Parafii i Klasztoru Bożego Ciała.  

 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na potrzeby Parafii. 
Dziękujemy za kolejne ofiary indywidualne na remont organów . Nowożeńcom 
dziękujemy za kwiaty.  

 

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszła do wieczności: + Maria Czernecka z ul. 
Bartosza. Polecajmy ją Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek …  

 

Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej 
niedzieli. Niech Bóg udzieli wszystkim błogosławieństwa. Dzieciom i Młodzieży 
w Nowym Roku Szkolnym życzymy zdrowia i dobrych wyników w nauce.  

 

Kanonicy Regularni Laterańscy  

23 NIEDZIELA ZWYKŁA – 04.09.2016 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

 Dzisiejsza Niedziela to 23 Niedziela Zwykła. Zapraszamy na Nieszpory 
w każdą niedzielę i w każdy czwartek o godz. 18.30.  

  

 W miniony piątek w naszej Parafii w Ełku Ks. Rafał Przestrzelski CRL 
otrzymał święcenia kapłańskie. Prosimy o modlitwę w intencji Księdza Rafała.  

 

 W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy: 

- w czwartek – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej 
Gietrzwałdzkiej. W minionych wiekach to święto nazywane było Świętem Matki 
Bożej Siewnej. W parafiach o tradycjach rolniczych w to święto kapłani święcą 
nasiona zbóż przeznaczone do siewu; 

- w sobotę – wspomnienie bł. Anieli Salawy, dziewicy; 
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W przyszłą niedzielę w Kalwarii Zebrzydowskiej XXIII Pielgrzymka Rodzin. 
Także za tydzień, w niedzielę, doroczne uroczystości Maryjne w Gietrzwałdzie 
w 139 rocznicę objawień Matki Bożej.  

  

  Zapraszamy dzieci z naszej parafii, aby w niedziele uczestniczyły we 
Mszy św. o godz. 11.00. Młodzież gimnazjalną i szkół średnich zapraszamy 
do uczestniczenia we Mszach św. o godzinie 19.00. Do końca września 
uczniowie z klas 1, 2 i 3 gimnazjum mogą zapisać się na listę kandydatów 
do bierzmowania.  

 

W środę o godzinie 16.00 Msza Św. dla Chorych i w intencji Chorych.  

 

Kurs przedmałżeński dla Narzeczonych w naszej Parafii będzie 
prowadzony w październiku. We wrześniu i listopadzie kursu dla narzeczonych 
nie będzie.  

 

Poradnia przedmałżeńska jest czynna w poniedziałki o 19.00. 

 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na potrzeby Parafii. 
Dziękujemy za kolejne ofiary indywidualne na prace prowadzone przy Bazylice. 
Nowożeńcom dziękujemy za kwiaty.  

 

Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszła + Helena Puchalak z ul. 
Starowiślnej. Polecajmy ją Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek …  

 

Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej 
niedzieli, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Najświętszej. Dzieciom, 
Młodzieży a także ich Rodzicom i Nauczycielom życzymy Bożego 
błogosławieństwa w nowym Roku Szkolnym.  

 

Kanonicy Regularni Laterańscy   
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24 NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.09.2016 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

Dzisiejsza Niedziela to 24 Niedziela Zwykła. Zapraszamy na Nieszpory w 
każdą niedzielę i w każdy czwartek o godz. 18.30.  

 

W Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie dzisiaj trwają doroczne 
uroczystości Maryjne w 139 rocznicę objawień Matki Bożej. [Transmisja 
przez Telewizję Trwam o godz. 11.00]. W Kalwarii Zebrzydowskiej XXXIV 
Pielgrzymka Rodzin Archidiecezji Krakowskiej. Trwamy w duchowej 
łączności z pielgrzymami, którzy modlą się za nas w Gietrzwałdzie i w 
Kalwarii Zebrzydowskiej.  

 

Doroczne uroczystości odpustowe związane ze Świętem Podwyższenia 
Krzyża Świętego w Mogile rozpoczną się w środę i będą trwały przez cały 
tydzień. 

  

 W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy: 

- w środę – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego; 

- w czwartek – Najświętszej Maryi Panny Bolesnej;  

- w następną niedzielę – Święto Świętego Stanisława Kostki, patrona 
Polski oraz dzieci i młodzieży.  

 

Spotkanie z rodzicami dzieci przygotowujących się z ks. Maciejem do  
I Komunii św. za tydzień w niedzielę 18 września po Mszy św.  
sprawowanej o godzinie 11.00. Obecność obowiązkowa.  

 

Zapraszamy na Msze Święte z homilią dla dzieci sprawowane o godz. 
11.00. Zachęcamy dzieci i młodzież do bycia ministrantem i śpiewania w 
naszej parafialnej scholi. Kandydatki i kandydatów zapraszamy na 
spotkania w każdą sobotę o godz. 10.30.  
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W środę o godzinie 16.00 Msza Św. dla Chorych i w intencji Chorych.  

 

Zapraszamy na rozważanie Słowa Bożego i adorację Najświętszego 
Sakramentu.  Spotkania będą odbywać się w środy po Mszy św. 
sprawowanej o godz. 19.00.  

 

Kurs przedmałżeński dla Narzeczonych w naszej Parafii będzie 
prowadzony w październiku. Poradnia przedmałżeńska jest czynna w 
poniedziałki o godz. 19.00.  

 

Prosimy kandydatów do bierzmowania klas 1, 2 i 3 Gimnazjum o 
wpisanie się na listę kandydatów do bierzmowania. Można to uczynić w 
zakrystii.  

 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu 
na potrzeby naszej Parafii. Dziękujemy za kolejne ofiary indywidualne na 
krzesła do prezbiterium w bazylice. Nowożeńcom dziękujemy za kwiaty.  

 

Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy 
dobrej niedzieli, oraz Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej 
Gietrzwałdzkiej na cały nowy tydzień.  

Kanonicy Regularni Laterańscy 

 

25 NIEDZIELA ZWYKŁA – 18.09.2016 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

Dzisiejsza Niedziela to 25 Niedziela Zwykła. Zapraszamy na Nieszpory w 
każdą niedzielę i w każdy czwartek o godz. 18.30.  

 

Dzisiaj przeżywamy Święto Świętego Stanisława Kostki, patrona Polski 
oraz dzieci i młodzieży. Modlimy się dziś za dzieci i Polską Młodzież. 
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Dziś, w 3 niedzielę września, obchodzony jest w Polsce Dzień Środków 
Społecznego Przekazu. Modlimy się o to, aby treści przekazywane przez 
prasę, radio, telewizję i internet służyły prawdzie i służyły człowiekowi. Dla 
nas samych prosimy Boga o mądre korzystanie z prasy, radia, telewizji i 
internetu.  

 

W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzić będziemy:  

- w środę – święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty;  

- w czwartek – wspomnienie bł. Bernardyny Jabłońskiej, dziewicy; 

 - w piątek – wspomnienie św. Ojca Pio, zakonnika;  

 

W następną niedzielę o godzinie 12.15 Mszę Świętą Prymicyjną odprawi 
nasz Neoprezbiter Ks. Rafał Przestrzelski CRL. Zapraszamy na tę Mszę 
Świętą  całą naszą Parafię: dzieci, młodzież, dorosłych, Arcybractwo, grupy 
modlitewne.  

 

 

Rozważanie Słowa Bożego i adoracja Najświętszego Sakramentu 
odbywają  się w środy po Mszy św. sprawowanej o godz. 19.00.  

 

Kurs przedmałżeński dla Narzeczonych w naszej Parafii będzie 
prowadzony w październiku. Poradnia przedmałżeńska czynna w 
poniedziałki o godz. 19.00.  

 

W sobotę o godz. 19.00 zapraszamy na Mszę Świętą z modlitwami 
wstawienniczymi o uzdrowienie duchowe i fizyczne. Wielu z nas potrzebuje 
uzdrowienia od Boga i potrzebuje modlitwy o uzdrowienie.  

 

Rodziców z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej 
zapraszamy na Msze Św. w niedziele o 11.00. Młodzież z klas gimnazjalnych 
do końca września powinna zapisać się na listę kandydatów do 
bierzmowania. Msze Św. dla Młodzieży i Kandydatów do bierzmowania w 
niedziele o 19.00.  
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Zachęcamy dzieci i młodzież do ministrantów i do scholi w naszej 
parafialnej. Kandydatki i kandydaci spotkania mają w sobotę o godz. 10.30.  

 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu 
na potrzeby naszej parafii. Nowożeńcom dziękujemy za kwiaty.  

 

Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy 
miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Najświętszej i 
Świętego Stanisława Kazimierczyka, Apostoła Eucharystii.  

 

Kanonicy Regularni Laterańscy 

 

26 NIEDZIELA ZWYKŁA – 25.09.2016 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

Dzisiejsza Niedziela to 26 Niedziela Zwykła. Zapraszamy na Nieszpory w 
niedzielę i w czwartek o godz. 18.30. 

W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzić będziemy: 
- we wtorek – wspomnienie świętego Wincentego a Paulo; 
- w środę – wspomnienie św. Wacława, męczennika; 
- w czwartek – święto świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała; 
- w piątek – wspomnienie św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła; 
- w sobotę – wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora 
Kościoła; 

W sobotę rozpoczynamy październik, miesiąc modlitwy różańcowej. W 
październiku każdego dnia będziemy modlić się na różańcu w naszej 
bazylice o godz. 18.20. Serdecznie zapraszamy na tę modlitwę wszystkich. 
Dzieci, które będą uczestniczyć w nabożeństwie, otrzymają potwierdzenie 
uczestniczenia w różańcu. 
Za odmówienie różańca wraz z rozmyślaniem nad tajemnicami 
różańcowymi w kościele lub w rodzinie można zyskać odpust zupełny. 

W następną niedzielę procesja różańcowa do pięciu ołtarzy. Procesja do 
Pięciu Ołtarzy rozpocznie się o godzinie 18.00. Zapraszamy Arcybractwo, 
Żywy Różaniec, Ministrantów i Asystę Procesyjną. 

http://www.bozecialo.net/index.php/opisparafii/opisogloszenia/536-xxx
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W tym tygodniu 1 sobota miesiąca. Msza Św. ku czci Niepokalanego Serca 
Maryi w sobotę o 12.00. Msza Święta w sobotę o 12.00 jest odprawiana w 
int. Dobrodziejów Parafii i Klasztoru Bożego Ciała. 

Rozważanie Słowa Bożego i adoracja Najświętszego Sakramentu odbywają 
się w środy po Mszy św. sprawowanej o godz. 19.00. 

Kurs przedmałżeński dla Narzeczonych w naszej Parafii rozpocznie się 
najbliższą sobotę i będzie kontynuowany przez kolejne 4 soboty. 
Rozpoczęcie kursu o godzinie 17.00. Poradnia przedmałżeńska czynna w 
poniedziałki o godz. 19.00. 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu 
na potrzeby naszej Parafii. Dziękujemy za kolejne ofiary indywidualne na 
krzesła do prezbiterium naszej Bazyliki. 

Z naszej Wspólnoty Parafialnej do wieczności odeszła + Bogumiła Laska z 
ul. Dietla. Polećmy ją Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek … 

Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej 
niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Zbawiciela cały 
nowy tydzień. 
Kanonicy Regularni Laterańscy 

 

27 NIEDZIELA ZWYKŁA – 02.10.2016 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

Procesja Różańcowa do Pięciu Ołtarzy dzisiaj o godzinie 18.00. Zapraszamy 
Żywy Różaniec, Arcybractwo, Asystę Procesyjną i Ministrantów. Matka Boża w 
Gietrzwałdzie wszystkich prosiła o modlitwę na różańcu.  

 

Nabożeństwo Różańcowe od jutra codziennie o godz. 18.20. Serdecznie 
zapraszamy na tę modlitwę wszystkich. Dzieci, które będą uczestniczyć w 
nabożeństwie, otrzymają każdego dnia w zakrystii pamiątkę uczestniczenia w 
Różańcu.  

 

W środę, 5 października, o godz. 17.00 w Sali parafialnej spotkanie dla 
kandydatów do bierzmowania klas I, II i III gimnazjum.  
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W tym tygodniu pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Msza św. w 
intencji czcicieli Najświętszego Serca Jezusowego w piątek o godz. 12.00. Zachęcamy 
do spowiedzi i Komunii św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusowemu. 

 

W sobotę, 8 października, w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II pierwsza 
Ogólnopolska Pielgrzymka Apostolatu Margaretka. Więcej informacji na plakatach w 
przedsionkach bazyliki.  

  

 W niedzielę, 9 października, pierwszy Małopolski Marsz dla Życia i Rodziny. 
Informacje na plakatach w przedsionkach bazyliki.    

 

 W przyszłą niedzielę XVI Dzień Papieski. Dzień ten będziemy przeżywać pod 
hasłem: „Jan Paweł II – Bądźcie Świadkami Miłosierdzia”. Za Tydzień, będzie 
prowadzona zbiórka pieniędzy na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 
przydzielającej stypendia utalentowanej młodzieży pochodzącej z  biednych rodzin.  

 

 W nadchodzącym tygodniu w Liturgii Kościoła przeżywać będziemy: 

 - we wtorek – wspomnienie Świętego Franciszka z Asyżu  

 - w środę – wspomnienie świętej Faustyny Kowalskiej, dziewicy; 

- w piątek – wspomnienie Matki Bożej Różańcowej; 

 

 W Kancelarii Parafialnej przyjmujemy na wypominki roczne za zmarłych i na 
Msze św. składkowe. Pamiętajmy o modlitwie za drogich nam zmarłych. W sprawie 
wypominek rocznych mamy jedną prośbę: na wypominki roczne przyjmujemy tylko 
w Kancelarii Parafialnej i w Zakrystii. Wszystkie pozostałe wypominki będą 
traktowane jako wypominki jednorazowe. Za poleconych w wypominkach rocznych 
modlimy się w każdą niedzielę o godz. 9.15.  

 

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

 

Z naszej Wspólnoty Parafialnej do wieczności odeszły: + Maria Höpfler z ul. 
Halickiej i + Marysia Więcek lat. 16. Rodziców Marysi i Rodzeństwo w sposób 
szczególny otaczamy serdecznym współczuciem i modlitwą. Zmarłe nasze Siostry 
polecamy Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek …  
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Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej 
niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Różańcowej na nowy 
tydzień i na cały  miesiąc październik.  

Kanonicy Regularni Laterańscy 

 

28 NIEDZIELA ZWYKŁA – 09.10.2016 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

XVI Dzień Papieski – "Bądźcie świadkami Miłosierdzia".  

 

 Nabożeństwo Różańcowe codziennie  o godz. 18.20. Serdecznie 
zapraszamy na tę modlitwę wszystkich: Dzieci, Młodzież i Dorosłych. Nie 
lekceważmy prośby Maryi, Matki Chrystusa, Która prosi nas o modlitwę 
Różańcową.  

 

 Dzisiaj obchodzimy XVI Dzień Papieski pod hasłem: "Bądźcie 
świadkami Miłosierdzia". W przedsionkach kościoła po Mszach św. 
możemy wesprzeć fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Fundacja zbiera 
dziś ofiary na stypendia dla młodzieży z niezamożnych rodzin. Dziękujemy 
ludziom wielkiego serca za wyobraźnię miłosierdzia, jak nazywał to święty 
Jan Paweł II. Dziękujemy za ofiary i dziękujemy tym, którzy te ofiary 
zbierają.  

 

 W piątek 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 .  

 

 W Kancelarii Parafialnej przyjmujemy na wypominki roczne za zmarłych i 
na Msze św. składkowe. Pamiętajmy o modlitwie za drogich nam zmarłych.  
Na wypominki roczne przyjmujemy tylko w Kancelarii Parafialnej i w 
Zakrystii. Wszystkie pozostałe wypominki będą traktowane jako wypominki 
jednorazowe. Za poleconych w wypominkach rocznych modlimy się w każdą 



 

75 
 

niedzielę o godz. 9.15. Przez cały Listopad, codziennie, odprawiana jest Msza 
Święta za zmarłych poleconych w Wypominkach.  

 

 Za 2 tygodnie: 23 października rozprowadzane będą kalendarze, które 
przygotował Ks. Maciej z grupą Ludzi Dobrej Woli. Już dziś informujemy o 
tym i zachęcamy gorąco do nabywania tych kalendarzy. Jest to piękna i  
pożyteczna inicjatywa, w którą warto się włączyć.    

 

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

 

 Składamy serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy wzięli udział w 
pogrzebie + Marysi Więcek. Dziękujemy Parafianom, Scholi Parafialnej, 
Ministrantom i Wszystkim którzy razem z Księdzem Maciejem przygotowali 
liturgię tego pogrzebu.  

 

 Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszły: + Maria Bobek z ul. 
Starowiślnej  i + Maria Płokita z ul. Bocheńskiej. Polećmy je Bożemu 
Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek …  

 

Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy 
miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Różańcowej. 
oraz Świętego Jana Pawła II. 

 

Kanonicy Regularni Laterańscy  

29 NIEDZIELA ZWYKŁA – 16.10.2016 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

 Nabożeństwo Różańcowe codziennie o godz. 18.20. Serdecznie zapraszamy 
na tę modlitwę wszystkich: Dzieci, Młodzież i Dorosłych. Wsłuchajmy się w 
prośbę Maryi z Objawień w Gietrzwałdzie w których Matka Boża, prosi nas o 
modlitwę Różańcową.  
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 Jutro 17 października przypada 6 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.  

 

  W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:  

- w poniedziałek – wsp. Św. Ignacego Antiocheńskiego, bpa i męczennika; 

- we wtorek – Święto Św. Łukasza Ewangelisty; 

- w środę – wsp. Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki, kapłana i 
męczennika;   

- w czwartek – uroczystość Świętego Jana Kantego, kapłana, 

- w sobotę – wspomnienie Świętego Jana Pawła II, papieża, 

  

 We wtorek dzień imienin obchodzi nasz Współbrat, Ks. Łukasz Bugała 
CRL. Msza Święta w intencji Księdza Solenizanta we wtorek o godz. 12.00. 
Zapraszamy do wspólnej modlitwy z Ks. Łukaszem.  

 

 Za Tydzień Niedziela Misyjna, która rozpocznie Tydzień Misyjny,  który 
w tym roku będziemy przeżywa pod hasłem "Miłosierdzie Boże dla całego 
świata".  

 

 W Kancelarii Parafialnej przyjmujemy na wypominki roczne za 
zmarłych i na Msze św. składkowe. Na Wypominki roczne przyjmujemy tylko 
w Kancelarii Parafialnej i w Zakrystii. Wszystkie pozostałe wypominki będą 
traktowane jako wypominki jednorazowe. Za poleconych w Wypominkach 
rocznych modlimy się w każdą niedzielę o godz. 9.15. Przez cały listopad, 
codziennie, odprawiana jest Msza Święta za zmarłych poleconych w 
Wypominkach.  

 

 Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na potrzeby naszej 
Parafii. Dziękujemy za ofiary indywidualne na nowe krzesła do bazyliki. 
Nowożeńcom dziękujemy za kwiaty ofiarowane do Bazyliki.  
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 W następną niedzielę 23 października rozprowadzane będą kalendarze  
naszej Parafii. Zachęcamy do ich nabywania.    

 

 Z naszej Rodziny Parafialnej odeszła + Danuta Reindl–Piotrowicz. 
Polećmy ją Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek …  

 

 Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy 
miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Różańcowej 
oraz Świętego Jana Pawła II. 

Kanonicy Regularni Laterańscy 

30 NIEDZIELA ZWYKŁA – 23.10.2016 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 

Nabożeństwo Różańcowe codziennie o godzinie 18.20. Serdecznie 
zapraszamy do wspólnej modlitwy. W przyszłą niedzielę Różaniec o 
godzinie 18.00 z procesją do pięciu ołtarzy.  

 

W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy uroczystość Rocznicy 
Poświęcenia Kościoła Własnego. Dziękować będziemy Bogu za Fundatorów 
i Budowniczych naszej Bazyliki Bożego Ciała a także za tych, którzy w 
obecnym czasie o ten dom Boży się troszczą i napełniają go swoją 
obecnością i swoją modlitwą.  

 

W piątek święto Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Dzień imienin          
Ks. Tadeusza Masłowskiego. Msza św. w int. Księdza Tadeusza w piątek o 
godzinie 12.00. Zapraszamy do modlitwy. 

 

Również w piątek 28 października w Tauron Arenie Kraków 
odbędzie się pierwsze z serii spotkań po Światowych Dniach 
Młodzieży. Będzie to czas wspólnej modlitwy, świadectw i Eucharystii. 
Zapraszamy na to spotkanie młodzież i wszystkich, którzy przeżywali 
w Krakowie to wielkie święto młodych. Spotkanie w Tauron Arenie 
rozpocznie się o godz. 17.00. Wstęp wolny.  
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W przedsionkach Kościoła można dziś nabyć  kalendarz parafialny 
na 2017 r. Kalendarz zawiera zdjęcia z naszej Bazyliki i wydarzeń w parafii, 
oraz najważniejsze informacje związane z życiem parafii Bożego Ciała. 
Zachęcamy do nabywania kalendarza, który jest jednocześnie cegiełką na 
wsparcie duszpasterstwa dzieci.  
 

 W Kancelarii Parafialnej przyjmujemy na wypominki roczne za 
zmarłych i na Msze św. składkowe. Na Wypominki roczne przyjmujemy 
tylko w Kancelarii Parafialnej i w Zakrystii. Wszystkie pozostałe wypominki 
będą traktowane jako wypominki jednorazowe. Za poleconych w 
Wypominkach rocznych modlimy się w każdą niedzielę o godz. 9.15. Przez 
cały listopad, codziennie, odprawiana jest Msza Święta za zmarłych 
poleconych w Wypominkach. 

 

 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na potrzeby naszej 
Parafii. Dziękujemy za ofiary indywidualne na nowe krzesła do bazyliki. 

 
Z naszej rodziny parafialnej odeszli do wieczności + Stanisława Gryz 

z ul. Starowiślnej, + Stefan Starzyk z ul. Józefa i + Mieczysław Zieliński z ul. 
Św. Wawrzyńca. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek... 

 
Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy 

miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela.  
 

Kanonicy Regularni Laterańscy 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

31 NIEDZIELA ZWYKŁA – 30.10.2016 

UROCZYSTOŚĆ POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO  

 

Nabożeństwo Różańcowe z procesją do pięciu ołtarzy dzisiaj o godzinie 
18.00. Zapraszamy serdecznie Arcybractwo, Asystę Procesyjną, Żywy Różaniec, 
służbę Liturgiczną Ołtarza, dzieci, młodzież i dorosłych na dzisiejszy Różaniec i 
procesję. Jutro Zakończenie nabożeństwa Różańcowego o godzinie 18.20.  
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W dzisiejszą niedzielę przeżywamy uroczystość Rocznicy Poświęcenia 
Kościoła Własnego. Dziękujemy Panu Bogu za Fundatorów i Budowniczych naszej 
Bazyliki Bożego Ciała a także za tych, którzy w obecnym czasie o ten dom Boży się 
troszczą i napełniają go swoją obecnością i swoją modlitwą.  

 

We wtorek 1 Listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych.. Msze Św. we 
wtorek będą odprawiane jak w każdą niedzielę. 1 Listopada Nieszpory Żałobne o 
godz. 18.20. Po Nieszporach procesja w bazylice z tradycyjni modlitwami za 
zmarłych.  

 

W środę Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze Św. za 
zmarłych poleconych w wypominkach o godz. 8.00, 12.00 i 19.00. Procesja z 
modlitwami za zmarłych w kościele po Mszach Świętych o godz. 8.00 i 12.00. O 
godz. 18.20 Nieszpory za zmarłych i procesja w bazylice. W Dniu Zadusznym 
można zyskać odpust zupełny i ofiarować go za zmarłych.  

 

W przedsionkach Bazyliki przyjmujemy na wypominki jednorazowe. Na 
Wypominki roczne przyjmujemy tylko w Kancelarii Parafialnej i w Zakrystii. Za 
poleconych w Wypominkach rocznych modlimy się w każdą niedzielę o godz. 
9.15. Przez cały listopad, codziennie, odprawiana jest Msza Święta za zmarłych 
poleconych w Wypominkach. Wypominki za zmarłych poleconych w 
wypominkach miesięcznych codziennie, przez wszystkie dni listopada o godzinie 
18.20.  

 

W piątek o godz. 12.00 Msza św. w intencji Brata Karola Krzyżanowskiego w 
dniu Jego imienin. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.  

 
W tym tygodniu 1 czwartek, 1 piątek i 1 sobota miesiąca. Msza św. ku czci 

Najśw. Serca Pana Jezusa w piątek o 12.00. Msza Św. ku czci Niepokalanego Serca 
Maryi w sobotę o 12.00. Msza Święta w sobotę o 12.00 jest  odprawiana w int. 
Dobrodziejów Parafii i Klasztoru Bożego Ciała. Zachęcamy dzieci i młodzież  i 
dorosłych do gorliwego uczestniczenie w pierwszych piątkach miesiąca.  

 

W zakrystii można nabyć kalendarz parafialny na 2017 rok.  

 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na potrzeby naszej 
Parafii. Dziękujemy za kolejne ofiary indywidualne na krzesła do naszej bazyliki. 
Nowożeńcom dziękujemy za kwiaty. 
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Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej 
niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela. Wszystkim 
którzy udają się w drogę, by nawiedzić groby swoich najbliższych życzymy 
bezpiecznej podróży i szczęśliwego powrotu do domu. Przyjmijmy 
Błogosławieństwo.  

 

Kanonicy Regularni Laterańscy   
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 01.11.2016 

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

 

Dzisiaj Uroczystość Wszystkich Świętych. Wspominamy świętych, którzy odeszli z tej 
ziemi i osiągnęli już pełnię życia i szczęścia , i są dla nas wszystkich wzorem do 
naśladowania. 

 

Dzisiaj przypada 70 rocznica święceń kapłańskich Świętego Jana Pawła II. 
Dziękujemy Bogu za przykład Jego świętego życia i za nauczanie, jak żyć i jak zdobywać 
świętość.  

 

W najbliższy czwartek na Mszy Świętej o godz. 12.00 będzie w naszym kościele krzyż, 
który Jan Paweł II trzymał w swoich rękach na kilka dni przed śmiercią w Wielki Piątek, 
w czasie Drogi Krzyżowej. Ten krzyż peregrynuje teraz po Polsce i w czwartek będzie w 
naszej Bazylice. Zapraszamy wszystkich, którzy mogą być w najbliższy czwartek , na 
Mszę Świętą o godz. 12.00. Jest to wyjątkowa relikwia i okazja do modlitwy.  

 

Msze Św. dzisiaj są odprawiane jak w każdą niedzielę.  

 

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

 

Dziś i jutro można zyskać Odpust Zupełny i ofiarować go za jednego zmarłego. 
Warunkiem zyskania 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. 
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Wierni, którzy w dniach od 1 do 8 listopada nawiedzą cmentarz i  pomodlą się za 
zmarłych, mogą również zyskać Odpust Zupełny i ofiarować go za dusze w czyśćcu 
cierpiące.  

 

Jutro 2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze Św. za 
zmarłych poleconych w wypominkach o godz. 8.00, 12.00 i 19.00. Procesja z 
modlitwami za zmarłych w kościele po Mszach Świętych o godz. 8.00 i 12.00. O godz. 
18.20 Nieszpory za zmarłych i procesja w bazylice.  

 

W przedsionkach Bazyliki przyjmujemy na wypominki jednorazowe. Na Wypominki 
roczne przyjmujemy tylko w Kancelarii Parafialnej i w Zakrystii. Za poleconych w 
Wypominkach rocznych modlimy się w każdą niedzielę o godz. 9.15. Przez cały listopad, 
codziennie, odprawiana jest Msza Święta za zmarłych poleconych w Wypominkach. 
Wypominki za zmarłych połączone z modlitwą różańcową, codziennie przez wszystkie 
dni listopada o godzinie 18.20.  

 

W tym tygodniu 1 czwartek, 1 piątek i 1 sobota miesiąca.  

 

W piątek o godz. 12.00 Msza św. w intencji Brata Karola Krzyżanowskiego.  
 
Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłego 

świętowania, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela. Wszystkim 
którzy udają się w drogę, by nawiedzić groby swoich najbliższych życzymy 
bezpiecznej podróży i szczęśliwego powrotu do domu. Przyjmijmy 
Błogosławieństwo.  

 
Kanonicy Regularni Laterańscy 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
33 NIEDZIELA ZWYKŁA – 13.11.2016 

 

Dziś z całym  Kościołem przeżywamy VIII Dzień Solidarności z Kościołem 
Prześladowanym. Każdego dnia uczniowie Chrystusa są zabijani za wiarę i 
za wierność Jezusowi Chrystusowi. W szczególny sposób dzisiaj cały 
Kościół modli się o „Pokój dla Iraku”.  
 
Przez cały listopad, codziennie, odprawiana jest Msza Święta za zmarłych 
poleconych w Wypominkach. Wypominki za zmarłych codziennie, przez 
wszystkie dni listopada, o godzinie 18.20. Wypominki połączone są z 
Różańcem za zamarłych. Zapraszamy do wspólnej modlitwy za dusze w 
czyśćcu cierpiące.  
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Za zmarłych poleconych w Wypominkach rocznych modlimy się w każdą 
niedzielę o godzinie 9.15.  
 
Na wypominki całoroczne przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej i w 
zakrystii.  
 
Dziś kończy się Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia w naszej Archidiecezji 
i w naszej Parafii. Dziękujemy Bogu za wszystkie łaski tego jubileuszu i 
prosimy Boga o Miłosierdzie dla nas i dla świata całego.  
 
W liturgii Kościoła w tym tygodniu 
 - w czwartek: św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy 
 - w piątek: bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy 
 - w sobotę: bł. Salomei, zakonnicy 
 
W przyszłą niedzielę uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.  
 
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na potrzeby naszej 
Parafii. Bóg zapłać za kolejne ofiary indywidualne na  krzesła do naszej 
bazyliki i za ofiary na wypominki. 
 
Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli + Artur Geisler z ul. Bocheńskiej, + 
Ferdynand Kijak z ul. Józefa, + Barbara Chmaj z ul. Św. Sebastiana, + 
Grzegorz Winczewski z ul Starowiślnej i + Zofia Konieczna z ul. Dajwór. 
Polecajmy Ich Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek... 

Naszym drogim Parafianom, naszym miłym Gościom i Dobrodziejom 
życzymy dobrego zdrowia, miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 
Matkę Najświętszą prosimy o opiekę nad nami i nad całą naszą Ojczyzną.  

Kanonicy Regularni Laterańscy.  
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

34 NIEDZIELA ZWYKŁA – 20.11.2016 
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA. 

 

Dzisiaj ostatnia Niedziela Roku Kościelnego, Uroczystość Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata.  

 

Dziś w Rzymie Papież Franciszek, i my wszyscy w Parafiach naszej 
Ojczyzny, kończymy uroczyście Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Uczynimy 
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to po Mszy Św.  odmawiając Akt oddania się Chrystusowi Królowi 
Wszechświata. Przez ten Akt zawierzymy Jezusowi na nowo swoje życie, 
przyszłość naszych rodzin i całej Ojczyzny. Przez ten Akt przyłączymy się 
do budowania Królestwa Jezusa na ziemi czyli Królestwa miłości, prawdy, 
sprawiedliwości i pokoju. Niech Miłosierny Jezus pobłogosławi wszystkie 
nasze dobre postanowienia. 

 

We wtorek wspomnienie Świętej Cecylii patronki muzyki kościelnej. 
Msza Św. w int. Pana Organisty we wtorek o godz. 19.00. Zapraszamy do 
wspólnej modlitwy. 

 

W piątek wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i 
męczennicy –  odpust u naszych Sąsiadów: Ojców Augustianów.  

 

Codziennie w listopadzie odprawiana jest Msza Święta za zmarłych 
poleconych w Wypominkach. Różaniec za zmarłych połączony z 
wypominkami codziennie o godzinie 18.20. Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy za dusze w czyśćcu cierpiące.  

 

Za zmarłych poleconych w Wypominkach rocznych modlimy się w każdą 
niedzielę o godzinie 9.15.  

 

Na wypominki całoroczne przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej i w 
zakrystii.  

 

Za tydzień 27 listopada, pierwsza Niedziela Adwentu. Rozpoczniemy 
nowy rok liturgiczny w Kościele który będziemy przeżywali pod hasłem: 
„Idźcie i głoście”. Od 28 listopada rozpoczną się Roraty. Roraty będą od 
poniedziałku do piątku o godz. 19.00. Rodziców i dzieci prosimy o 
przygotowanie lampionów. Jak co roku w Adwencie będą rozprowadzane 
świece wigilijne.  
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Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na potrzeby naszej 
Parafii. Bóg zapłać za kolejne ofiary indywidualne na  krzesła do naszej 
bazyliki i za ofiary na wypominki. 

 

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszła do wieczności + Krystyna Chmiel z 
ul. Starowiślnej.. Polecajmy Ją Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek...  

 

Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej 
niedzieli, błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Zbawiciela i 
Świętego Stanisława Kazimierczyka. Na ostatnie dni kończącego się 
roku liturgicznego przyjmijmy błogosławieństwo wszechmogącego 
Boga.  

Kanonicy Regularni Laterańscy. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

1 NIEDZIELA ADWENTU – 27.11.2016 

 

Dzisiejsza Niedziela rozpoczyna Nowy Rok Liturgiczny i Okres Adwentu. Nowy rok 
liturgiczny w Kościele będziemy przeżywali pod hasłem: „Idźcie i głoście”. W 
Adwencie otwórzmy się na Słowo Boże. Niech to będzie czas powrotu do Boga i 
pełnienia dobrych uczynków.  

 

Codziennie w listopadzie odprawiana jest Msza Święta za zmarłych poleconych w 
Wypominkach. Różaniec za zmarłych połączony z wypominkami codziennie o 
godzinie 18.20. Za zmarłych poleconych w Wypominkach rocznych modlimy się w 
każdą niedzielę o godzinie 9.15.  

 

W czwartek o godzinie 18.30 śpiewamy Nieszpory. Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy.  

 

Przez cały Adwent Msza św. Roratnia będzie odprawiana w „dni szkolne” – od 
poniedziałku do piątku – o godz. 19.00. Zapraszamy na Roraty wszystkich; 
szczególnie rodziny z dziećmi, kandydatów do Bierzmowania. Zachęcamy, aby na 
Roraty przychodzić z tradycyjnymi lampionami.  
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W tym tygodniu 1 czwartek, 1 piątek i 1 sobota miesiąca. Msza św. ku czci Najśw. 
Serca Pana Jezusa w piątek o 12.00. Msza Św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi w 
sobotę o 12.00. Msza Święta w sobotę o 12.00 jest  odprawiana w int. Dobrodziejów 
Parafii i Klasztoru Bożego Ciała.   

 

W następną niedzielę 4 grudnia: dzień modlitwy i dzień pomocy Kościołowi na 
Wschodzie. Modlić się będziemy za Kościół na Wschodzie.  

 

Od następnej niedzieli w przedsionkach bazyliki można będzie nabywać świece 
„Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Nabywając świece pomagamy dzieciom z 
najbardziej potrzebujących rodzin.  

 

W najbliższych dniach do naszych domów zapukają bracia klerycy i nowicjusze z 
opłatkami i z programem kolędy na styczeń 2017 roku. Ofiary składane za opłatki są 
przeznaczone na pomoc dla naszego zakonnego Seminarium Duchownego. Prosimy o 
życzliwe przyjęcie naszych współbraci w swoich domach.  

 

W prezbiterium widzimy nowe krzesła. Bardzo serdecznie dziękujemy naszym 
Dobrodziejom. Te krzesła zostały zakupione z Waszych ofiar. Dziękujemy 
Wszystkim, którzy za nas się modlą i dziękujemy za ofiarność, za pomoc materialną.   

 

Wychodząc z kościoła możemy wesprzeć budowę pierwszego katolickiego kościoła 
w Czerkasach. Składamy serdeczne Bóg zapłać księdzu diakonowi dr Jackowi 
Pawłowiczowi za obecność i słowo Boże. 

 

Polećmy teraz Bożemu Miłosierdziu Wszystkich Zmarłych, z naszego Klasztoru, z 
naszych Parafii i z naszych Rodzin. Wieczny odpoczynek... 

 

Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, 
zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Razem z Matką Najświętszą trwajmy w 
oczekiwaniu na Boże Narodzenie.  

 

Kanonicy Regularni Laterańscy 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
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2 NIEDZIELA ADWENTU – 04.12.2016 

 

Dzisiaj 2 Niedziela Adwentu. W każdą niedzielę i w każdy czwartek o godz . 
18.30 śpiewamy Nieszpory. W każdą niedzielę o godz. 9.15 są czytane Wypominki 
za zmarłych poleconych w Wypominkach rocznych. Zapraszamy do wspólnej 
modlitwy.  

We wszystkich kościołach naszej Ojczyzny modlimy się dzisiaj za Kościół 
Katolicki na Wschodzie. Dziękujemy wszystkim za modlitwy i za pomoc 
materialną którą okazujecie wobec Misji i względem Kościoła na Wschodzie.  

Przez cały Adwent w naszej bazylice Roraty są  odprawiane  w „dni szkolne” –  
od poniedziałku do piątku – o godz. 19.00. Zapraszamy na Roraty rodziny z 
dziećmi, młodzież i dorosłych. Zachęcamy, aby na Roraty przychodzić z 
tradycyjnymi lampionami.  

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

Także w środę o godzinie 17.00 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania.   

W czwartek w dniu 8 grudnia w całym Kościele Uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia NMP. Matka Boża w objawieniach we Włoszech 8 grudnia 1947 r. 
powiedziała: „Życzę sobie, aby mnie czczono jako Maryję Różę Mistyczną, 
Matkę Kościoła. Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia w południe 
miała miejsce Godzina Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej 
godzinie ześlę niezliczone łaski dla duszy i ciała. Będą liczne nawrócenia. 
Pan, mój Boski Syn Jezus ukaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie 
będą się modlić za swych grzesznych braci. Ci, którzy nie mogą przyjść do 
kościoła, niech modlą się w domu. Jest moim życzeniem, aby Godzina Łaski 
była praktykowana na całym świecie. Wkrótce ludzie poznają wielkość tej 
Godziny Łaski”. Msze św. 8 grudnia będą odprawiane w naszej Bazylice jak 
w dni powszednie.  

W piątek 9 grudnia nie będzie Mszy Świętej o godzinie 19.00. Wyjątkowo 
w tym dniu odprawione będą tylko Msze Święte o godz. 6.30, 8.00  i 12.00.   

W przedsionkach Bazyliki można nabywać świece „Wigilijne Dzieło Pomocy 
Dzieciom”. Minimalna ofiara składana przy zakupie świecy to 5 złotych. Ofiary są 
przeznaczone na pomoc dzieciom z najbiedniejszych rodzin. Bardzo serdecznie 
prosimy o pomoc dla najuboższych rodzin.  

Klerycy naszego Seminarium roznoszą w parafii opłatki na wigilijny stół. 
Prosimy o życzliwe przyjmowanie naszych Współbraci. Dziękujemy za ofiary 
składane przy przyjmowaniu opłatków. Opłatki można nabywać także w 
zakrystii. Przy okazji roznoszenia opłatków klerycy będą roznosili plan Kolędy. 
Plan Kolędy umieszczony jest w gablotach Bazyliki i na stronie internetowej 
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Parafii. Prosimy aby o kolędzie powiadamiać sąsiadów, którzy na Mszę św. 
uczęszczają do innych kościołów.   

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na potrzeby naszej 
Parafii. Dziękujemy za kolejne ofiary indywidualne na krzesła do prezbiterium 
bazyliki.  

Z naszej Rodziny Parafialnej odszedł do wieczności + Jerzy Matoga z ul. 
Józefa. Polecajmy go Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek...  

Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej 
niedzieli, zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Niech Święta Barbara, patronka 
dnia dzisiejszego, urosi nam obfite łaski Boże.  

Kanonicy Regularni Laterańscy  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

3 NIEDZIELA ADWENTU – 11.12.2016 

 8 grudnia 2016 roku Ojciec Święty Papież Franciszek ustanowił 
Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Metropolitą Krakowskiem. Naszego nowego 
Metropolitę polecamy modlitwom wszystkich parafian i ludzi dobrej woli.    

 Dzisiejsza Trzecia Niedziela Adwentu w Liturgii nosi nazwę „Gaudete”, czyli 
radujcie się. Radujcie się, bo Pan jest blisko.  

 W każdą niedzielę i w każdy czwartek o godz. 18.30 śpiewamy Nieszpory. 
W każdą niedzielę o godz. 9.15 są czytane Wypominki za zmarłych poleconych w 
Wypominkach rocznych. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.  

 Przez cały Adwent w naszej bazylice Roraty są  odprawiane  w „dni 
szkolne” – od poniedziałku do piątku – o godz. 19.00. Zapraszamy na Roraty 
rodziny z dziećmi, młodzież i dorosłych. Zachęcamy, aby na Roraty przychodzić z 
tradycyjnymi lampionami.  

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

 Chorych, którzy nie wychodzą z domów będziemy odwiedzać przed 
świętami ze spowiedzią i Komunią św. Odwiedziny chorych w domach 20 
grudnia. 

 Klerycy naszego Seminarium roznoszą w parafii opłatki na wigilijny stół. 
Prosimy o życzliwe przyjmowanie naszych Współbraci. Dziękujemy za ofiary 
składane przy przyjmowaniu opłatków. Opłatki można nabywać także w 
zakrystii. Przy okazji roznoszenia opłatków klerycy będą roznosili plan Kolędy. 
Plan Kolędy umieszczony jest w gablotach Bazyliki i na stronie internetowej 
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Parafii. Prosimy aby o kolędzie powiadamiać sąsiadów, którzy na Mszę św. 
uczęszczają do innych kościołów.   

 W przedsionkach Bazyliki można nabywać świece „Wigilijne Dzieło 
Pomocy Dzieciom”. Minimalna ofiara składana przy zakupie świecy to 5 złotych. 
Ofiary są przeznaczone na pomoc dzieciom z najbiedniejszych rodzin. Bardzo 
serdecznie prosimy o pomoc dla najuboższych rodzin.  

 Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na potrzeby naszej 
Parafii. Dziękujemy za kolejne ofiary indywidualne na krzesła do prezbiterium 
bazyliki.  

 Z naszej Rodziny Parafialnej odeszła do wieczności + Anna Michalik z ul. 
Świętego Sebastiana Polecajmy ją Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek...  

 Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej  
niedzieli, zdrowia, błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej . 

Kanonicy Regularni Laterańscy  

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

4 NIEDZIELA ADWENTU – 18.12.2016 

 Dzisiaj przeżywamy czwartą Niedzielę Adwentu. W każdą niedzielę i w każdy 
czwartek o godz. 18.30 śpiewamy Nieszpory . 

 Przez cały Adwent w naszej bazylice Roraty są odprawiane  w „dni szkolne” – od 
poniedziałku do piątku – o godz. 19.00. Zapraszamy na Roraty. 

 W piątek 23 grudnia i w sobotę 24 grudnia, spowiedź przed Bożym 
Narodzeniem. Spowiedź święta w piątek będzie od porannej do wieczornej Mszy 
Świętej a w Wigilię od porannej Mszy Świętej do godziny 12.00. Dołóżmy starań, aby 
wszyscy w te święta byli wyspowiadani i przyjęli Komunię św. Nie ma Bożego 
Narodzenia, jeżeli nie przyjmiemy Boga w Komunii św. do naszego serca. Chorych, 
którzy nie wychodzą z domów odwiedzimy przed świętami ze spowiedzią i Komunią 
św. we wtorek 20 grudnia.  

 W sobotę Wigilia. Zachęcamy do chrześcijańskiego przeżywania wieczerzy wigilijnej 
i świąt Bożego Narodzenia. Pielęgnujmy w naszych rodzinach tradycyjne zwyczaje. 
Wieczerzę wigilijną rozpocznijmy od wspólnej modlitwy i od odczytania fragmentu 
Ewangelii, która opowiada o narodzeniu Pana Jezusa. Następnie łamiemy się opłatkiem 
i składamy najbliższym życzenia świąteczne. Zachęcamy do wspólnego śpiewania 
kolęd. W wigilię zachowajmy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.  
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 W sobotę w wigilię, Msze Święte o godzinie 6.30, 8.00 i ostatnia Msza św. o godzinie 
12.00. Potem kościół będzie zamknięty do godz. 23.30, abyśmy wszyscy mogli się 
przygotować do wieczerzy wigilijnej i do Pasterki. 

 Pasterka zostanie odprawiona o północy. Serdecznie zapraszamy na Pasterkę 
naszych Drogich Parafian, Przyjaciół i Gości naszej Parafii i naszego kościoła. Zgodnie z 
rozporządzeniem w naszej Archidiecezji ofiary złożone w czasie Pasterki będą 
przeznaczone na Fundusz Ochrony Życia, SOS. 

 W następną niedzielę: Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Ta uroczystość 
rozpoczyna Oktawę Narodzenia Pańskiego. W poniedziałek, drugi dzień świąt Bożego 
Narodzenia. Msze święte w pierwszy i drugi dzień świat Bożego Narodzenia są 
odprawiane jak niedzielę.  

 W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, Święto Świętego Szczepana Pierwszego 
Męczennika. Ofiary składane w drugi dzień świąt są przeznaczone na Papieski 
Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie.  

 W przedsionkach Bazyliki można nabywać świece „Wigilijne Dzieło Pomocy 
Dzieciom”. Minimalna ofiara składana przy zakupie świecy to 5 złotych. Ofiary są 
przeznaczone na pomoc dzieciom z najbiedniejszych rodzin. Bardzo serdecznie 
prosimy o pomoc dla najuboższych rodzin. Świece te zapalone na wigilijnym stole, 
można po wigilii zanieść i zapalić na grobach naszych bliskich, z którymi w ubiegłych 
latach zasiadaliśmy do wigilijnego stołu. Razem ze świecami rozprowadzany jest 
Obrzęd wieczerzy wigilijnej z tekstem Ewangelii i modlitwami które możemy 
wykorzystać w czasie Wigilii. Opłatki na wigilijny stół możemy nabywać w zakrystii.
  

 Składamy serdeczne „Bóg zapłać" za ofiary złożone na potrzeby naszej Parafii i 
Klasztoru. Dziękujemy bardzo serdecznie za ofiary złożone klerykom naszego Zakonu 
w czasie roznoszenia opłatków na wigilijny stół.  

 Naszym drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy zdrowia miłej 
niedzieli oraz chrześcijańskiego przeżycia wieczerzy wigilijnej. Niech pokój  Boży 
napełni Wasze serca. Dzieląc się z wami opłatkiem życzymy, aby serca Wasze i domy 
Wasze napełniły się miłością Boga. Niech tej miłości w sposób szczególny doświadczą 
ludzie chorzy, samotni i ci, którzy te święta muszą spędzać daleko od swojego domu 
rodzinnego i swoich najbliższych. 

Kanonicy Regularni Laterańscy. 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

BOŻE NARODZENIE – 25.12.2016  

 Z okazji Uroczystości Narodzenia Pańskiego naszym Drogim 
Parafianom, Gościom i Dobrodziejom składamy najserdeczniejsze 
życzenia: zdrowych, radosnych, pełnych pokoju, miłości i dobra Świąt 
Bożego Narodzenia. 
Niech Nowonarodzone Dziecię, Bóg, który stał się człowiekiem da Wam 
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z wielką radością przeżywać kolejną rocznicę Jego narodzin. Niech 
Jezus, Chrystus, błogosławi Was, Wasze Rodziny, waszych bliskich, 
niech obficie obdarzy swoją łaską i pokojem. 

 Życzeniami świątecznymi i modlitwą otaczamy Wszystkie Rodziny 
naszej parafii, dzieci, młodzież, ludzi chorych, samotnych, starszych i 
przebywających w szpitalach. O przyjęcie życzeń i zapewnienie o 
wielkiej wdzięczności prosimy Wszystkich naszych Parafian, Przyjaciół 
i Dobrodziejów.  

 Do życzeń dołączamy bardzo serdeczne podziękowania za 
życzenia nadesłane na adres Parafii i Klasztoru Bożego Ciała: „Bóg 
zapłać”. 

 
Ogłoszenia Duszpasterskie 

1. Dzisiaj i jutro Msze św. są odprawiane jak w każdą niedzielę w ciągu roku 
bez Mszy św. O godz. 6.30.  Nieszpory dzisiaj i w czwartek o godz. 18.30. 

2. Jutro święto św. Szczepana, pierwszego męczennika. Ofiary w tym dniu są 
przeznaczone na Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie.  

3. W najbliższą środę o godzinie 17.00 Msza Święta w 100 rocznicę pogrzebu 
Świętego Brata Alberta. Msza Święta będzie sprawowana o godz. 17.00. 
Mszy przewodniczył będzie Biskup Grzegorz Ryś. W tym dniu nie będzie 
Mszy Świętej o 19.00 [informacje na plakatach w przedsionkach Bazyliki]. 
W uroczystości udział wezmą Siostry Albertynki, Bracia Albertyni i 
przedstawiciele Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. Serdeczne zapraszamy na 
tę uroczystość.  

4. W piątek 30 grudnia Święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa. W tym 
dniu będziemy modlić się za rodziny. 

5. W sobotę 31 grudnia, zakończenie Starego Roku 2016. Tego dnia wieczorna 
msza św. zostanie odprawiona o godz. 1600. Intencje przyjęte na godzinę 19.00 
zostaną odprawione o godz. 1600. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego 
Sakramentu, dziękczynno-przebłagalna adoracja oraz uroczyste „Te Deum” za 
wszelkie łaski Boże otrzymane w kończącym się roku.  

6. W następną niedzielę 1 stycznia 2017 roku – Uroczystość Matki Bożej Rodzicielki 
i jednocześnie 49 Dzień Modlitw o pokój na świecie.  

7. Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim, którzy zaangażowali się w 
przygotowanie i przyozdobienie naszej bazyliki na Święta. Księdzu 
Łukaszowi,  klerykom i nowicjuszom dziękujemy za zbudowanie szopki. 
Paniom dziękujemy za przygotowanie Ołtarzy. Dziękujemy panu 
Kościelnemu za przygotowanie Bazyliki na święta   

8. Kolędę, czyli wizytę duszpasterską w parafii rozpoczniemy w poniedziałek 
2 stycznia. W przedsionkach bazyliki i na stronie internetowej znajduje się 
plan kolędy. 
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 9. Z naszej rodziny parafialnej Pan Bóg odwołał do wieczności + Mariana 
Minkina z ul. Miodowej. Polećmy Go Miłosierdziu Bożemu. Wieczny 
odpoczynek … 
  Przyjmijcie Boże Błogosławieństwo.  
 

Kanonicy Regularni Laterańscy 

 
 


