1 stycznia 2012
201 – Nowy Rok
Oktawa Narodzenia Pańskiego - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

Na progu Nowego roku Pańskiego 2012
201 składamy naszym drogim
Parafianom, Gościom, Przyjaciołom i Dobrodziejom najserdeczniejsze życzenia:
Bożej opieki i błogosławieństwa, obfitości łaski i darów Ducha Świętego, oraz
zdrowia, pomyślności w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym.
Błogosławieństwo
wo Boże niech wypełni wszystkie dni Nowego Roku i będzie
dla nas umocnieniem i wsparciem, a przemożna opieka Świętej Bożej Rodzicielki
Maryi dopomoże nam Wszystkim przeżyć ten rok w spokoju, zgodzie i miłości.
Jezus Chrystus niech idzie z nami przez wszystkie
wszystkie dni tego Nowego Roku i niech
błogosławi nas, nasze Rodziny, Parafię i naszą umiłowaną Ojczyznę.
Na

początku

Nowego

Roku

polecamy

też

wszystkich

opiece

i

wstawiennictwu Świętego Stanisława Kazimierczyka i Świętego Brata Alberta Patronów Krakowskiego Kazimierza.
azimierza.

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziękujemy wszystkim, którzy wczoraj wzięli udział w nabożeństwie na zakończenie
Starego roku 2011.. Dzisiaj Nowy Rok – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Dziś z
całym Kościołem i wszystkimi Ludźmi Dobrej Woli modlimy się o POKÓJ. Od 45 lat
1 stycznia jest dniem modlitw o pokój.

2. Od poniedziałku, (od 2 stycznia) rozpoczniemy kolędę – czyli wizytę duszpasterską w
rodzinach naszej Parafii przy ulicach Starowiślnej, Dietla i Wrzesińskiej. Wcześniej
ministranci będą roznosić zawiadomienie o kolędzie. Celem kolędy jest wspólna
modlitwa, prośba o Boże błogosławieństwo na Nowy Rok i pobłogosławienie osób i
mieszkania. Jest to także okazja do spotkania z kapłanem i okazja do rozmowy o
Rodzinie i Parafii.
3. W tym tygodniu 1 czwartek, 1 piątek i 1 sobota miesiąca. Zachęcamy do spowiedzi
świętej i Komunii św. wynagradzającej za nasze grzechy i za grzechy całego świata.
4. Polećmy Bożemu Miłosierdziu wszystkich zmarłych z naszej Parafii i z naszych
Rodzin w minionym, 2011 roku. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie …
5. Na dobre przeżycie wszystkich dni Nowego Roku Pańskiego 2011 przyjmijmy błogosławieństwo
Wszechmogącego Boga.

Szczęść Boże: Kanonicy Regularni Laterańscy
06.01.2012 – Uroczystość Objawienia Pańskiego
Trzech Króli
Ogłoszenia Duszpasterskie

1.
Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Objawienia Pańskiego. W tradycji
Polskiej ta uroczystość nazywana jest uroczystością Trzech Króli. W kościołach
święci się kredę i kadzidło na pamiątkę darów, które trzej królowie ofiarowali
Nowonarodzonemu Zbawicielowi świata. Poświęconą kredą wierzący znaczą
drzwi swoich domów, pisząc pierwsze litery imion Trzech Króli i rok 2012, który
mija od narodzenia Pana Jezusa. Msze św. w dzisiejszą uroczystość są
odprawiane jak w każdą niedzielę. Trzech Króli jest to święto obowiązkowe.
Taca z Trzech Króli przeznaczona jest na Misje.
2.
W Kościele Krakowskim przeżywamy dzisiaj 33 rocznicę święceń
biskupich Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego, 16 rocznicę święceń
biskupich Kardynała Stanisława Ryłko i 12 rocznicę święceń biskupich
Arcybiskupa Józefa Wesołowskiego.
3.
Nieszpory i Modlitwy na zakończenie dnia we wszystkie dni roku o
godzinie 1730. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

4.
Msza Święta składkowa w intencjach zanoszonych przez Świętego
Stanisława Kazimierczyka w każdy czwartek o godzinie 1900. Zapraszamy w
czwartki na wieczorną Mszę św., aby przy relikwiach Świętego Stanisława
wypraszać łaski dla siebie i dla swoich bliskich.
5.
W niedzielę święto Chrztu Pana Jezusa. Jest to okazja, aby podziękować Bogu za
Sakrament Chrztu Świętego i odnowić nasze przyrzeczenia chrzcielne.
6.
Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Wyższe Seminarium
Duchowne i na potrzeby naszej Parafii.
Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom – uczestnikom Ofiary
Eucharystycznej życzymy: miłego i zdrowego wypoczynku świątecznego.
Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Zbawiciela. O wstawiennictwo przed
Tronem Bożym prosimy Świętego Stanisława Kazimierczyka.

Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!
Kanonicy Regularni Laterańscy

Przeczytać po Modlitwie wiernych:

Taca dzisiejsza przeznaczona jest na Misje.
Wszystkim dobrodziejom misji i misjonarzy
składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

08.01.2012 – Niedziela Chrztu Pańskiego
Ogłoszenia Duszpasterskie
Dzisiaj przeżywamy Święto Chrztu Pańskiego i dziękujemy Bogu za dar
chrztu św., jaki każdy z nas otrzymał. Dzisiejsze święto kończy okres
Narodzenia Pańskiego. Od jutra rozpoczyna się w liturgii okres zwykły,
który będzie trwał do środy popielcowej.
Dzisiaj po Mszy św. o 1215 spotkanie opłatkowe dla Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich.

W poniedziałek:
- o 1700 spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas trzecich;
- o 1800 zbiórka ministrantów i lektorów.

W środę o 1600 Msza św. dla chorych i za ludzi chorych.

W piątek, 13 stycznia, przypada 50 rocznica urodzin ks. proboszcza Piotra
Walczaka CRL i 60 rocznica urodzin ks. Ryszarda Siuty CRL – duszpasterza
chorych. Msza św. w intencji Jubilatów o 1200. Zapraszamy do wspólnej
modlitwy.

W sobotę na Mszy św. o 1900 poznamy trudną sytuację chrześcijan
prześladowanych w Iraku i będziemy za nich sie modlić.
Kolęda w tym tygodniu przy ulicach: Starowiślnej, Św. Sebastiana,
Brzozowej, Miodowej, Przemyskiej, Halickiej, Bocheńskiej, Berka
Joselewicza, Nowej i przy Placu Nowym. Przez cały czas trwania kolędy, od
poniedziałku do soboty, jest odprawiana Msza św. o 1200 w int. naszych
Parafian, którzy tego dnia przyjmują kolędę: o Boże błogosławieństwo, opiekę
Matki Najświętszej, zdrowie i potrzebne łaski.
W zakrystii i kancelarii można zapisywać się na pielgrzymkę do Piekar Śl. i
Panewnik. Do tego wyjazdu zachęcamy całe rodziny. Adoracja przy
największej w Polsce stajence, do której przybywają tysiące wiernych, z
pewnością zostawi miłe wspomnienia zarówno młodszym jak i starszym.
Koszt wyjazdu to 32 zł.

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

Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej życzymy: miłego
wypoczynku niedzielnego, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki
Zbawiciela.
Szczęść Boże!
Kanonicy Regularni Laterańscy

15 stycznia 2012 r. – II Niedziela Zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie

1.

Dzisiaj 2 Niedziela Zwykła. Nieszpory i Modlitwy na zakończenie dnia codziennie
o godzinie 1730. Dzisiaj także trzecia niedziela miesiąca stycznia: jest to niedziela
adoracyjna. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu na godz. 1830.

2.

W sobotę dzień imienin naszego Pana Organisty Jarosława. Msza św. w int. Pana
Organisty w niedzielę o godzinie 1900.

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

4. Kolęda w tym tygodniu: przy ul. Berka Joselewicza, Bocheńskiej, Bożego Ciała,
Bartosza, Plac Bawół, Bonifraterskiej, Dajwór, Estery, Gazowej, Izaaka, Józefa,
Krakowskiej, Meiselsa, Podgórskiej, Podbrzezie, Szerokiej, Mostowej,
Warszauera, Trynitarskiej, Św. Wawrzyńca, Wąskiej i Placu Wolnica. Za
przyjmujących kolędę modlimy się codziennie w czasie Mszy świętej o godzinie
1200.
5. W zakrystii i kancelarii można zapisywać się na pielgrzymkę do Piekar Śląskich i
Panewnik. Pielgrzymka już w następną niedzielę. Jest jeszcze kilka wolnych
miejsc. Koszt wyjazdu to 32 zł.
6. W dniach od 18 do 25 stycznia 2012 roku w naszej Archidiecezji Tydzień Modlitw
o Jedność Chrześcijan.
7. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na
potrzeby naszej Parafii, na nasze Zakonne Seminarium Duchowne.
8. Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszli: + Bogdan Korytkowski z ul.
Rzeszowskiej, + Władysława Grochal z ul. Miodowej i + Maria Wolska z ul. Dietla.
Polecajmy ich miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek …
Wszystkim naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom
życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela.

Obfitości Bożych łask życzymy wszystkim przyjmującym w tym tygodniu
kolędę.
Kanonicy Regularni Laterańscy
22.01.2012 r. – III Niedziela Zwykła
Ogłoszenia Duszpasterskie

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

W środę przeżywać będziemy Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła.

W najbliższą sobotę dzień imienin naszego Współbrata ks. Tomasza Tyszkiewicza
CRL. Msza św. w intencji Ks. Tomasza w sobotę o godzinie 1200.

W Liturgii w tym tygodniu, obchodzić będziemy:
we wtorek – wsp. św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła
w środę – Święto nawrócenia św. Pawła Apostoła
w czwartek – wsp. świętych biskupów Tymoteusza i Tytusa
w piątek – wsp. bł. Jerzego Matulewicza, biskupa
w sobotę – wsp. św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła.
Spotkania kandydatów do bierzmowania w tym tygodniu:
we wtorek klasy II [ grupa chłopców] o godz. 17.30
w piątek klasy III o godz. 17.30

Kolęda w tym tygodniu: przy ul. przy ul. Bartosza, Plac Bawół, Dajwór, Estery,
Gazowej, Józefa, Krakowskiej, Podbrzezie, Trynitarskiej, Św. Wawrzyńca,
Wąskiej, Kupa i Jakuba. Za przyjmujących kolędę modlimy się codziennie w czasie
Mszy świętej o godzinie 1200.

Opłatek dla Arcybractwa V Ran Pana Jezusa i adoracji Najświętszego Sakramentu i
Żywego Różańca w następną niedzielę po Mszy św. o godzinie 9.30

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

Z naszej Rodziny parafialnej odszedł do wieczności + Jerzy Schemet z ul.
Starowiślnej. Polećmy go Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek…

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

Wszystkim: Szczęść Boże!
Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

Ogłoszenia duszpasterskie
29.01.2012 r. – 4 Niedziela Zwykła
W czwartek, 2 lutego, przypada Święto Ofiarowania Pańskiego i Dzień Życia
Konsekrowanego. Msze św. o godz. 630, 800, 1200, 1600 i 1900. Prosimy przynieść
ze sobą świece. Podczas liturgii o 1900 będzie procesja ze świecami i odnowienie
ślubów zakonnych przez naszą Wspólnotę. Ofiary składane tego dnia
przeznaczone są na zakony kontemplacyjne.

W Pierwszy Piątek:
• nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa po Mszy św. o 800
• błogosławieństwo ku czci św. Błażeja – orędownika w chorobach gardła –
po Mszy o 1200
• spowiedź podczas wszystkich Mszy św. oraz od godz. 1630
• Msza św. dla dzieci i młodzieży o godz. 1700, po niej spotkanie
ministrantów i lektorów.
W Pierwszą Sobotę Msza św. i nabożeństwo ku czci Matki Bożej o 800.
W przyszłą niedzielę wspomnienie św. Agaty – błogosławieństwo chleba i wody
po wszystkich Mszach św.
Zakończyliśmy wizytę duszpasterską w domach naszej parafii. Dziękujemy za
każde otwarte drzwi, życzliwość oraz ofiary materialne składane przy okazji
kolędy. Jeżeli ktoś nie mógł przyjąć kolędy, a chciałby jeszcze to uczynić, może
to zgłosić w zakrystii lub kancelarii.
Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium,
potrzeby Parafii i prace wykonywane w kościele.
W ostatnim czasie odeszły do wieczności: Maria Tuleja z ul. Krakowskiej i
Danuta Ziętara z ul. Starowiślnej. Wieczny odpoczynek…
Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej
błogosławieństwa w całym rozpoczętym tygodniu.

życzymy

Szczęść Boże!

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

Bożego

Poświecenie gromnic odbędzie się na każdej Mszy św.

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

Uroczyste poświęcenie i procesja ze świecami w
kościele przed Mszą św. o godz. 1900.

2 lutego obchodzimy

XV Dzień Życia Konsekrowanego.

w kościołach zakonnych odnawia się w tym dniu śluby
zakonne. Prosimy o modlitwę w intencji Kapłanów
Zakonnych, Braci Zakonnych i Sióstr Zakonnych

módlmy się i o nowe powołania
do życia konsekrowanego

05.02.2012 r. – V Niedziela Zwykła

Ogłoszenia Duszpasterskie

Dziś wspominamy św. Agatę – błogosławieństwo chleba i wody po wszystkich
Mszach św.
We wtorek:
- o 1700 spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas 3
- o 1800 zbiórka ministrantów
W środę comiesięczna Msza dla chorych o 1600
W sobotę wspomnienie N.M.P. z Lourdes i Światowy Dzień Chorego. W tym
dniu będziemy się modlić za wszystkich cierpiących na świecie, a zwłaszcza za
chorych z naszej parafii. Msza św. z udzielaniem sakramentu chorych o 1200.
Jeśli to możliwe prosimy rodziny i sąsiadów o pomoc w dostaniu się chorym do
świątyni.
W ostatnim czasie do wieczności odeszli: Irena Kaczmarczyk z ul. Krakowskiej,
Józef Dobrzyński z ul. Starowiślnej i Krystyna Chochorowska z ul. Rzeszowskiej.
Wieczny odpoczynek…
Życzymy miłej niedzieli i błogosławieństwa na cały tydzień
Szczęść Boże!
Kanonicy Regularni

12.02.2012. r. – VI Niedziela Zwykła
Ogłoszenia Duszpasterskie

1. Dzisiaj szósta Niedziela Zwykła w Roku Liturgicznym Kościoła. Nieszpory
Niedzielne i Modlitwy na zakończenie dnia w naszej Bazylice codziennie o
godz. 1730. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
2. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wczoraj wzięli udział w
Światowym Dniu Chorego. Dziękujemy zwłaszcza tym, którzy chorym
pomogli dotrzeć do kościoła na to święto.
3. Nabożeństwa w tygodniu w naszej Bazylice:
• W poniedziałek o godzinie 800 Msza Święta przy ołtarzu Św. Stanisława
Kazimierczyka
• W środę o godzinie 1830 Nabożeństwo do Matki Zbawiciela a po nim
Msza święta w intencji próśb i podziękowań do Matki Najświętszej w
kaplicy Zwiastowania
• W czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.
• W czwartek wieczorem Msza św. składkowa w intencji próśb i
podziękowań do Świętego Stanisława Kazimierczyka
• W piątek o godzinie 1830 - Droga Krzyżowa

serdecznie zapaszmy do wspólnej modlitwy

4. We wtorek w liturgii Kościoła przeżywać będziemy Święto świętych
Cyryla i Metodego – Patronów Europy.
5. Także we wtorek przypada 14 dzień lutego. Jak w każdy czternasty dzień
miesiąca modlimy się za Kościół prześladowany. We wtorek o godz. 1900
Msza św. w intencji Chrześcijan prześladowanych w Nigerii. Zapraszamy
serdecznie do wspólnej modlitwy.
6. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Wyższe
Seminarium Duchowne i na potrzeby Parafii.
7. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym drogim
Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego

błogosławieństwa,
Kazimierczyka.

opieki

Matki

Zbawiciela

i

Św.

Stanisława

Kanonicy Regularni Laterańscy

19.02.2012 r. – VII Niedziela Zwykła
Ogłoszenia Duszpasterskie

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

W środę – 22 lutego – Popielec – początek Wielkiego Postu. Obrzęd
pokutny posypania głów popiołem w środę na wszystkich Mszach św. o godz.
630, 800, 1200, 1600 i o 1900. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do tej
prastarej praktyki pokutnej. W Środę Popielcową wszystkich wierzących
obowiązuje post ścisły i nie można w tym dniu korzystać z żadnej dyspensy.

Nabożeństwa Wielkopostne w naszym kościele:
Droga Krzyżowa – w niedzielę po zakończeniu Mszy św. ok. godziny 1300; w
piątki dla dzieci – o godz. 1730, dla wszystkich o godz. 1830 i dla młodzieży
(szczególnie dla przygotowujących się do bierzmowania) o godz. 1930.
Gorzkie Żale – w niedzielę o godz. 1645 z kazaniem pasyjnym,
błogosławieństwem Eucharystycznym i ucałowaniem Relikwii Krzyża św.
Godzinki o Męce Pańskiej – w niedziele o godz. 740.

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

rozpoczyna się Tydzień Modlitw o trzeźwość narodu i wyzwolenie z innych
nałogów.

W naszej Archidiecezji rozpoczyna się dzisiaj 22 lutego okres spowiedzi i
Komunii św. wielkanocnej i potrwa on do 3 czerwca.

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Wyższe
Seminarium Duchowne i na potrzeby naszej Parafii. Serdecznie dziękujemy
także za ofiary na renowację żyrandoli w naszej bazylice.

Z naszej rodziny Parafialnej Bóg odwołał do wieczności + Jerzego Kwiatek
z ul. Miodowej. Polecajmy go Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek …

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym drogim
Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego
błogosławieństwa, opieki Matki Zbawiciela i wstawiennictwa przed Bogiem
Świętego Stanisława Kazimierczyka.

Kanonicy Regularni Laterańscy
22.02.2012 – Środa Popielcowa
Ogłoszenia Duszpasterskie

1. Dzisiaj rozpoczynamy Okres Wielkiego Postu. Obrzęd pokutny posypania
głów popiołem w środę na wszystkich Mszach św. o godz. 630, 800, 1200,
1600 i 1900. W Środę Popielcową wszystkich wierzących obowiązuje post
ścisły i nie można w tym dniu korzystać z żadnej dyspensy.
2. Nabożeństwa Wielkopostne w naszym kościele:

a. Droga Krzyżowa – w niedziele po zakończeniu Mszy św. ok. godziny
1300; w piątki dla dzieci – o godz. 1730, dla dorosłych o godz. 1830 i
dla młodzieży (szczególnie dla przygotowujących się do
bierzmowania) o godz. 1930.
b. Gorzkie Żale – w niedzielę o godz. 1645 z kazaniem pasyjnym,
błogosławieństwem Eucharystycznym i ucałowaniem Relikwii Krzyża
św.
c. Godzinki o Męce Pańskiej – w niedziele o godz. 740.

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

5. Odpust zupełny można zyskać także za pobożne odprawienie Drogi
Krzyżowej. W indywidualnym odprawianiu trzeba przechodzić od stacji
do stacji. Odpust taki można zyskiwać codziennie, nie tylko w Wielkim
Poście, lecz w ciągu całego roku.
6. Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Miłym Gościom i Dobrodziejom
naszej Parafii życzymy dobrego przeżycia Wielkiego Postu i ducha pokuty,
który prowadzi do nawrócenia i pojednania się z Bogiem i ludźmi.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże
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26.02.2012 r. – I Niedziela Wielkiego Postu
Ogłoszenia Duszpasterskie

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

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

Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym, błogosławieństwem
Eucharystycznym dziś o godz. 1645. Na zakończenie nabożeństwa ucałowanie
Relikwii Krzyża św. Za udział w Gorzkich Żalach można uzyskać odpust zupełny pod
zwykłymi warunkami.

Czas Wielkiego Postu to czas modlitwy, trzeźwości i dzieł pokutnych. Podejmijmy te
dzieła. Prosimy o modlitwę o nawrócenie grzeszników.

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

W tym tygodniu 1 czwartek, 1 piątek i 1 sobota miesiąca. Spowiedź dla dzieci w
piątek od godz. 1700 (przed Drogą Krzyżową) . Dla Młodzieży spowiedź w czasie
Mszy św. wieczornej o godz. 1900. 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.

Spotkania Kandydatów do bierzmowania:

we wtorek o godz. 1730 grupa chłopców z klas II,
w piątek o godz. 1830 klasy III

Spotkanie ministrantów i lektorów w sobotę o godz. 930.

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

Wszystkim naszym Drogim Parafinom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłego
wypoczynku niedzielnego, zdrowia i Bożego błogosławieństwa na owocne
przeżywanie Wielkiego Postu. Świętego Stanisława Kazimierczyka prosimy, aby
wstawiał się za nami do Boga.
Kanonicy Regularni Laterańscy.
04.03.2012 r. – Ogłoszenia Duszpasterskie
na II Niedzielę Wielkiego Postu

Przeżywamy 2 Niedzielę Wielkiego Postu. Dzisiaj także przeżywamy święto św.
Kazimierza, królewicza, patrona archidiecezji krakowskiej. W naszym
dekanacie odpust w parafii św. Kazimierza.

Droga Krzyżowa dziś po zakończeniu Mszy św. południowej około godz. 1300.

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

W Wielkim Poście Droga Krzyżowa w piątki:
– o godz. 1730 dla dzieci
– o godz. 1830 dla dorosłych
– o godz.1930 dla młodzieży (dla kandydatów do Bierzmowania).

Dzisiaj Wspólnota Anonimowych Alkoholików „Przemiana i Trwanie” działająca przy
naszej Parafii przeżywa 15 rocznicę powstania. Msza św. dziękczynno-błagalna w
intencji Wspólnoty dzisiaj o godz. 1600.

W Czartek o godz. 1900 Msza św. w intencji Kobiet z okazji Międzynarodowego Dnia
Kobiet.

W piątek o godzinie 1705 kapłan z naszej Parafii będzie celebrował Mszę św. w
Sanktuarium w Łagiewnikach. Ta Msza św. jest transmitowana przez Telewizję
Kraków.

W piątek o godz. 1830 spotkanie Kandydatów do bierzmowania z klas III.

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

Tak jak w latach ubiegłych, tak i w obecnym Caritas naszej Diecezji proponuje nam
pomoc w wypełnianiu druków PIT. Rozliczenia tego można będzie dokonać w
kancelarii naszej Parafii w poniedziałki marca i kwietnia w godz. Od 1830 do 2000.

Wolontariusze z Dzieła Pomocy św. O. Pio od Ojców Kapucynów rozdają ulotki z
informacją o możliwości odpisania 1 % podatku na ich działalność.

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Wyższe Seminarium
Duchowne, na potrzeby Parafii. Serdecznie dziękujemy za kolejne ofiary na
konserwację żyrandoli w naszej bazylice.

Z naszej Rodziny Parafialnej Bóg odwołał do wieczności + Władysława
Bronowickiego z ul. Berka Joselewicza. Polecajmy Bożemu Miłosierdziu
+ Władysława a także ofiary wczorajszej katastrofy kolejowej na Śląsku. Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie …

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, Gościom i
Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Zbawiciela i św.
Stanisława Kazimierczyka.
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11.03.2012 r. – III Niedziela Wielkiego Postu
Ogłoszenia Duszpasterskie

Przeżywamy 3 Niedzielę Wielkiego Postu.

Droga Krzyżowa dziś po zakończeniu Mszy św. południowej około godz. 1300.

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

W Wielkim Poście Droga Krzyżowa w piątki:
– o godz. 1730 dla dzieci
– o godz. 1830 dla dorosłych
– o godz.1930 dla młodzieży (dla kandydatów do Bierzmowania).

Od dzisiaj głoszone są w naszej Parafii katechezy Neokatechumenalne. W najbliższym czasie te
katechezy będą głoszone w poniedziałki i czwartki o godzinie 1945. Serdecznie zapraszamy do udziału w
tych katechezach. Pierwsza katecheza już jutro o 1945, druga w czwartek też o godz. 1945. Zapraszajmy
na te katechezy szczególnie tych, którzy potrzebują pogłębienia wiedzy religijnej i umocnienia w
wierze.

W środę o godz. 1600 Msza św. dla chorych i w intencji chorych.

W środę o godz. 1900 kolejna Msza św. za naszych współbraci prześladowanych za wiarę. W najbliższą
środę modlić się będziemy za chrześcijan prześladowanych i mordowanych w Egipcie. Zapraszamy na
tę modlitwę. Mówcie o tej Mszy św. swoim znajomym, zapraszajcie ich na tę Mszę św. w tak ważnej
sprawie.

W piątek o godz. 1830 spotkanie Kandydatów do bierzmowania z klas III.

W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godzinie 1100 poświęcenie modlitewników dzieci przygotowujących
się do Pierwszej Komunii Św. Po Mszy św. spotkanie Rodziców dzieci klas II w salce parafialnej.

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

Tak jak w poprzednim roku, tak i w obecnym Caritas naszej Diecezji proponuje nam pomoc w wypełnianiu
druków PIT. Rozliczenia będzie można dokonać w kancelarii naszej Parafii w poniedziałki w godz. Od 1830
do 2000. Zapraszamy już od 26 marca.

Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii będą trwały od 22 do 25 marca. Prosimy o modlitwę w intencji
rekolekcji, Ks. Rekolekcjonisty, w intencji naszej Parafii.

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Wyższe Seminarium Duchowne, na renowację
żyrandoli w naszej bazylice.

Z naszej rodziny Parafialnej do wieczności odeszła + Stanisława Ślawska z ul. Dietla. Polecajmy ją Bożemu
miłosierdziu. Wieczny odpoczynek …

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej
niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela. Świętego Stanisława Kazimierczyka prosimy o łaskę owocnego
przeżywania Wielkiego Postu.
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18.03.2012 r. – IV Niedziela Wielkiego Postu
Ogłoszenia Duszpasterskie

Jutro uroczystość św. Józefa, oblubieńca N.M.P., zachęcamy do liczniejszego
udziału w Mszach św.

W naszym kościele w poniedziałki i czwartki po Mszach wieczornych
odbywają się katechezy neokatechumenalne.

Od czwartku w naszej Parafii rozpoczynamy REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE. Tak zaplanujmy czas w tym tygodniu aby skorzystać z
nauk, nabożeństw i sakramentu pokuty, aby nie zmarnować czasu łaski, jaki
daje nam Bóg. Szczegółowy plan rekolekcji znajduje się w gablotach, na
stronie internetowej www.bozecialo.net i na ołtarzach bocznych, aby
można go zabrać do domu oraz przekazać tym, którzy może już dawno nie
gromadzili się z nami na Eucharystii.

Dziękujemy za ofiary duchowe składane w intencji dobrych owoców
rekolekcji parafialnych oraz za ofiary materialne na potrzeby kościoła,
klasztoru i na kwiaty do Bożego Grobu.

Za + Teresę Jurczak, która mieszkała przy ul. Bożego Ciała módlmy się:
wieczny odpoczynek…

Abyśmy dobrze przeżyli rozpoczęty tydzień i rekolekcje wielkopostne
przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Ogłoszenia duszpasterskie
25.03.2012 – 5 Niedziela Wielkiego Postu
Dziś zakończenie rekolekcji wielkopostnych. Dziękujemy Bogu za ten czas łaski, Księdzu
Rekolekcjoniście za wygłoszone do nas słowo Boże, Dyrekcji i Gronu Pedagogicznemu SP nr
11 i Gimnazjum nr 3 za pomoc w organizacji oraz wszystkim, którzy podjęli trud
wielkopostnych ćwiczeń duchowych. Ks. Cezaremu życzymy wielu Bożych łask w życiu
osobistym, pracy duszpasterskiej i naukowej.
Zwieńczeniem naszych rekolekcji niech będzie udział w Gorzkich Żalach dziś o 1700.
Jutro Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z racji Dnia Świętości Życia na Mszach o 12 i 19
osoby chętne złożą przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy do tej 9cio miesięcznej modlitwy w int. nienarodzonego dziecka, znajdującego się w
niebezpieczeństwie zagłady i jego rodziców.
Jutro i w kolejne poniedziałki kwietnia od 1830 – 2000 w salce parafialnej będzie można
uzyskać pomoc w wypełnianiu druków PIT.
We wtorek:
•
•
•

o 1730 spotkanie kandydatów do bierzmowania – grupy chłopców z kl. 2
o 1800 próba liturgii dla ministrantów i lektorów. Na to spotkanie zapraszamy również
wszystkie osoby chcące zaangażować się w oprawę liturgii Wielkiego Tygodnia
o 1900 w kancelarii egzamin dla chłopców pragnących w tym roku przyjąć sakrament
bierzmowania.

W piątek zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych.
W najbliższą sobotę o 1700 rozpoczynamy kwietniową serię kursu przedmałżeńskiego.
Przyszła niedziela – Palmowa – rozpoczyna obchody Wielkiego Tygodnia. Poświęcenie palm
na wszystkich Mszach. Uroczysta Msza poprzedzona procesją z palmami rozpocznie się przy
wejściu do klasztoru o 1100. Po tej Mszy konkurs dla dzieci na najpiękniej wykonaną palmę.
W kancelarii i zakrystii można zapisywać chorych i starszych parafian, aby w Wielki
Poniedziałek odwiedził ich kapłan z posługą sakramentalną. Zatroszczmy się o to aby nikt w
naszym otoczeniu nie pozostał bez duchowego przygotowania na święta Paschy.
W tym roku projektem i budową Bożego Grobu zajmuje się Stowarzyszenie Rodzin
Katolickich i Kościół Domowy. Dziękujemy im za podjęcie tej inicjatywy. Ofiary na kwiaty
można składać do skarbony przy ołtarzu głównym.
Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła do wieczności + Marianna Pośpiech z ul. Starowiślnej.
Wieczny odpoczynek…
Wszystkim życzymy dobrego przygotowania się do owocnego przeżycia obchodów Wielkiego
Tygodnia. Już teraz tak zaplanujmy czas, abyśmy mogli z oczyszczonymi duszami uczestniczyć
w liturgii Triduum Paschalnego. Dobre nasze pragnienia niech pobłogosławi Bóg.

Kanonicy Regularni
Ogłoszenia Duszpasterskie – Niedziela Palmowa – 1 kwietnia 2012

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

Droga Krzyżowa dziś po Mszy św. południowej. Gorzkie Żale o godz. 1645.
W poniedziałek od godz. 800 odwiedzimy chorych zgłoszonych do spowiedzi świątecznej.
We wtorek o godz. 1800 egzamin dla dziewcząt, które w tym roku przystępują do Sakramentu
Bierzmowania.

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

W WIELKI PIĄTEK – Liturgia Męki Pańskiej, Adoracja Krzyża Świętego i Komunia św. o godz. 1900. W tym
dniu nie odprawia się Mszy św. Po nabożeństwie przeniesienie Pana Jezusa w Najświętszym
Sakramencie do Grobu Pańskiego. Adoracja przy Grobie Pańskim będzie trwała do godziny 2400.
Wznowienie adoracji w sobotę o godz. 6 rano. Kościół pomiędzy godziną 24 w nocy a 6 rano będzie
zamknięty.
Po zakończeniu Liturgii wielkopiątkowej rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia Bożego.
W Wielki Piątek Droga Krzyżowa ulicami Kazimierza, rozpoczęcie o godz. 1500 przy naszej
Bazylice, zakończenie na Skałce.
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i nie można korzystać z dyspensy, a używanie w tym dniu
alkoholu byłoby znakiem braku szacunku dla Męki Pańskiej.
W WIELKĄ SOBOTĘ - Liturgia Wigilii Wielkanocnej i uroczysta Msza św. o godz. 1900. W tym dniu
przynosimy ze sobą do kościoła świece z zabezpieczeniem przed polaniem woskiem posadzki i ławek
kościoła.
Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę od godz. 1000 do godz. 1700,[co pół godziny].
W Wielką Sobotę zachęcamy wiernych do powstrzymywania się od pokarmów mięsnych, czyli do
postu jakościowego. Adoracja Pana Jezusa przy Grobie Pańskim trwać będzie do godz. 2100.
W Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę Liturgia Godzin zwana „Ciemną Jutrznią” o godz. 700 rano. W
te dni Komunię świętą udziela się tylko w czasie wieczornych nabożeństw.

Dyżur księży w konfesjonale i możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty w Wielki
Piątek i Sobotę od godz. 700 – 1900. Prosimy, aby nie odkładać spowiedzi na święta.

REZUREKCJA – uroczysta procesja wokół kościoła i Msza św. w niedzielę o godz. 600. Zapraszamy
na procesję Arcybractwo, zapraszamy chętne dzieci i dorosłych do Asysty Procesyjnej, zapraszamy
Służbę Liturgiczną Ołtarza, zapraszamy Dzieci, Młodzież, Ministrantów i Lektorów.

Suma w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego i w poniedziałek w oktawie Wielkanocy o.
11 .
00

Zachęcamy wszystkich naszych Parafian i Gości do licznego udziału w Świętym Triduum
Paschalnym i do przyjmowania Komunii świętej.
Z naszej Rodziny parafialnej odeszła do wieczności + Maria Eibin z ul. Berka Joselewicza. Wieczny
odpoczynek …
Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, Gościom i
Dobrodziejom życzymy spokojnego i zdrowego wypoczynku niedzielnego, Bożej opieki,
błogosławieństwa i obfitych łask z przeżycia Wielkiego Tygodnia. Pozdrawiamy ludzi chorych,
starszych i samotnych zapewniając ich o pamięci w modlitwach. Świętego Stanisława Kazimierczyka
prosimy o szczególna pomoc i opiekę.
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Porządek nabożeństw Świętego Triduum Paschalnego:
W WIELKI CZWARTEK - MSZA Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 1900, po Mszy
św. przeniesienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie do „Ciemnicy”.
Adoracja w „Ciemnicy” potrwa do godziny 2200.
W WIELKI PIĄTEK – Liturgia Męki Pańskiej, Adoracja Krzyża Świętego i Komunia
św. o godz. 1900. W tym dniu nie odprawia się Mszy św. Po nabożeństwie
przeniesienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie do Grobu Pańskiego.
Adoracja przy Grobie Pańskim będzie trwała do godziny 2400. Wznowienie
adoracji w sobotę o godz. 6 rano. Kościół pomiędzy godziną 24 w nocy a 6 rano
będzie zamknięty.
Po zakończeniu Liturgii
Miłosierdzia Bożego.

wielkopiątkowej

rozpoczęcie

Nowenny

do

W Wielki Piątek Droga Krzyżowa ulicami Kazimierza, rozpoczęcie o godz.
1500 przy naszej Bazylice, zakończenie na Skałce.
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i nie można korzystać z dyspensy, a
używanie w tym dniu alkoholu byłoby znakiem braku szacunku dla Męki
Pańskiej.
W WIELKĄ SOBOTĘ - Liturgia Wigilii Wielkanocnej i uroczysta Msza św. o godz.
19 . W tym dniu przynosimy ze sobą do kościoła świece z zabezpieczeniem
przed polaniem woskiem posadzki i ławek kościoła.
00

Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę od godz. 1000 do godz. 1700,/co
pół godziny/.
W Wielką Sobotę zachęcamy wiernych do powstrzymywania się od
pokarmów mięsnych, czyli do postu jakościowego. Adoracja Pana Jezusa przy
Grobie Pańskim trwać będzie do godz. 2100.

W Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę Liturgia Godzin zwana „Ciemną Jutrznią”
o godz. 700 rano. W te dni Komunię świętą udziela się tylko w czasie wieczornych
nabożeństw.
Dyżur księży w konfesjonale i możliwość skorzystania z Sakramentu
Pokuty w Wielki Piątek i Sobotę od godz. 700 – 1900. Prosimy, aby nie odkładać
spowiedzi na święta.
REZUREKCJA – uroczysta procesja wokół kościoła i Msza św. w niedzielę o
godz. 600. Zapraszamy na procesję Arcybractwo, zapraszamy chętne dzieci i
dorosłych do Asysty Procesyjnej, zapraszamy Służbę Liturgiczną Ołtarza,
zapraszamy Dzieci, Młodzież, Ministrantów i Lektorów.

Zachęcamy wszystkich naszych Parafian i Gości do
licznego udziału
w Świętym Triduum Paschalnym
05.0.04.2012 – Wielki Czwartek – Ogłoszenia Duszpasterskie

Porządek nabożeństw Świętego Triduum Paschalnego

Dzisiaj po Mszy św. przeniesienie P. Jezusa w Najśw. Sakramencie do „Ciemnicy”.
Adoracja Pana Jezusa w „Ciemnicy” w naszym kościele dzisiaj do godziny 2200.

W WIELKI PIĄTEK – Liturgia Męki Pańskiej, Adoracja Krzyża Świętego i Komunia św.
godz. 1900. W tym dniu nie odprawia się Mszy św. Po nabożeństwie przeniesienie
Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie do Grobu Pańskiego. Adoracja przy
Grobie Pańskim będzie trwać do północy.
Po zakończeniu Liturgii wielkopiątkowej rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia
Bożego.

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

W WIELKĄ SOBOTĘ - Liturgia Wigilii Wielkanocnej i uroczysta Msza św. o godz. 1900.
W tym dniu przynosimy ze sobą do kościoła świece z zabezpieczeniem przed
polaniem woskiem posadzki i ławek kościelnych.
Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę od godz. 1000 do godz. 1700.
W Wielką Sobotę zachęcamy do powstrzymywania się od pokarmów mięsnych,
czyli do postu jakościowego. Adoracja Pana Jezusa przy Grobie Pańskim trwać
będzie do godz. 2100.

W Wielki Piątek i Sobotę Liturgia Godzin zwana „Ciemną Jutrznią” o godz. 700
rano. W te dni Komunii świętej udziela się tylko w czasie wieczornych
nabożeństw.

Dyżur księży w konfesjonale i możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty w
Wielki Piątek i w Wielką Sobotę od godz. 700 – 1900.
REZUREKCJA – uroczysta procesja wokół kościoła i Msza św. o godz. 600.
Zachęcamy wszystkich naszych Parafian do licznego udziału w Świętym Triduum
Paschalnym i do przyjmowania Komunii świętej.

Wszystkim Uczestnikom dzisiejszej Mszy św. Wieczerzy Pańskiej, naszym Drogim
Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy wielu łask od Boga w
przeżywaniu Świętego Triduum Paschalnego.

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

06.04.2012 – Wielki Piątek
Ogłoszenia Duszpasterskie

Po nabożeństwie przeniesienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie do
Grobu Pańskiego. Adoracja przy Grobie Pańskim będzie trwać do północy.
Po zakończeniu Liturgii wielkopiątkowej rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia
Bożego.
Bóg zapłać wszystkim, którzy wzięli udział w Drodze Krzyżowej ulicami
Kazimierza.

W WIELKĄ SOBOTĘ - Liturgia Wigilii Wielkanocnej i uroczysta Msza św. o godz. 1900.
W tym dniu przynosimy ze sobą do kościoła świece i zabezpieczenie do świec,
aby nie polać woskiem posadzki i ławek kościelnych.
Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę od godz. 1000 do godz. 1700.
W Wielką Sobotę zachęcamy do powstrzymywania się od pokarmów mięsnych,
czyli do postu jakościowego. Adoracja Pana Jezusa przy Grobie Pańskim trwać
będzie do godz. 2100.

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

Dyżur księży w konfesjonale i możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty w
Wielką Sobotę od godz. 700 – 1900.
REZUREKCJA – uroczysta procesja wokół kościoła i Msza św. o godz. 600.
Zapraszamy wszystkich naszych Parafian i Gości do licznego udziału w jutrzejszej
liturgii paschalnej i w procesji w niedzielę zmartwychwstania.

Wszystkim Uczestnikom dzisiejszej Liturgii Adoracji Krzyża św., naszym Drogim
Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy wielu łask z przeżywania
Świętego Triduum Paschalnego.

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

08.04. 2012 r. – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Z okazji Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego składamy naszym Drogim
Parafianom, Gościom i Przyjaciołom najlepsze życzenia: radosnych, zdrowych i
spokojnych Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa.
Niech Chrystus Pan Zmartwychwstały, Zbawiciel i Odkupiciel człowieka przez
zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem ożywi naszą wiarę, nadzieję miłość, i
niech obdarzy nasze serca pokojem.
Niech w codziennej drodze towarzyszy nam Chrystus zawsze obecny w
Najświętszym Sakramencie. Niech Jego łaska i miłosierdzie będą pocieszeniem w
smutku, oparciem w trudnościach i niech nas doprowadzi do lepszej przyszłości.
Naszymi życzeniami i modlitwą obejmujemy Ojca Świętego Benedykta XVI, naszego
Kardynała Metropolitę Stanisława, Biskupów, Kapłanów, Zakonników, Siostry Zakonne, Rodziny
naszej Parafii, Dzieci i Młodzież, ludzi Samotnych, Starszych i Chorych.
Do życzeń dołączamy podziękowania za życzenia nadesłane na adres
Parafii i naszego Klasztoru Bożego Ciała.
Ogłoszenia Duszpasterskie

1. Składamy serdeczne podziękowania Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich naszej
Parafii i Kościołowi Domowemu za zaangażowanie i przygotowanie w tym roku
Bożego Grobu.
2. Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do renowacji
i konserwacji żyrandoli w naszej Bazylice Bożego Ciała. Dziękujemy wielu osobom
za indywidualną pomoc, za ofiary na ten cel, aby ta praca mogła być ukończona
przed tymi świętami. Z całego serca im dziękujemy w imieniu całej naszej Parafii i
tych wszystkich, których cieszy to, że nasza świątynia coraz bardziej pięknieje.
3. Jutro Poniedziałek w oktawie Wielkanocny, Msze święte jak w każdą Niedzielę.
Taca jutrzejsza jest Przeznaczona na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w
Krakowie.
4. W tym tygodniu w środę, czwartek i piątek będzie obradowała w naszym
Klasztorze Bożego Ciała Kapituła Prowincjalna naszego Zakonu Kanoników
Regularnych Laterańskich. Gorąco prosimy o modlitwy w intencji Kapituły
Prowincjalnej. Oby owoce tej Kapituły pomnażały Chwałę Bożą, pożytek Kościoła
Świętego i naszego Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich.
5. Przyszła Niedziela kończy Oktawę Świąt Wielkanocnych i jest Niedzielą
Miłosierdzia Bożego. Odpust główny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w
Krakowie – Łagiewnikach, a w naszym Dekanacie na Osiedlu Oficerskim.
6. Nowenna do Miłosierdzia Bożego, rozpoczęta w Wielki Piątek w naszym Kościele
trwa przez cały tydzień po Mszy św. o godz. 1900.
7. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Wyższe Seminarium
Duchowne, na potrzeby Parafii.
8. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.
Kanonicy Regularni Laterańscy.

09.04.2012 r. – Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy
Ogłoszenia Duszpasterskie

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

4. Nowenna do Miłosierdzia Bożego, rozpoczęta w Wielki Piątek w naszym
Kościele trwa przez cały tydzień po Mszy św. o godz. 1900.
5. W tym tygodniu w środę, czwartek i piątek będzie obradowała w naszym
Klasztorze Bożego Ciała Kapituła Prowincjalna naszego Zakonu
Kanoników Regularnych Laterańskich. Gorąco prosimy o modlitwy w
intencji Kapituły Prowincjalnej. Prośmy Boga, aby owoce tej Kapituły
przyniosły pożytek Kościołowi, naszemu Zakonowi i wiernym wśród
których posługujemy.
6. Spotkanie Kandydatów do bierzmowania w najbliższy czwartek o
godzinie 1730. Obecność na tym spotkaniu jest obowiązkowa.
7. Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszli + Leszek Nalepa z ul.
Dietla, + Janusz Maniowski z ul. Św. Sebastiana i + Lesław Stępczyk z ul.
Św. Wawrzyńca. Polecajmy ich Miłosierdziu Bożemu: Wieczny
odpoczynek …
8. Naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom Parafii życzymy
miłego odpoczynku świątecznego, zdrowia i obfitości Bożego
błogosławieństwa na cały tydzień. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo
Szczęść Boże!

Kanonicy Regularni Laterańscy.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
15.04.2012 r.
II Niedziela Wielkanocna

Dziś przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

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

W tym tygodniu młodzież naszej Parafii przyjmie sakrament
bierzmowania. Z tej racji we wtorek w naszym kościele od 1800 będzie
spowiedź dla kandydatów do bierzmowania, ich rodziców i świadków. Po
niej, w kościele św. Katarzyny odbędzie się próba liturgii.
Bierzmowanie odbędzie się w środę o 1800 w kościele OO. Augustianów.
Na tę uroczystą Mszę zapraszamy wszystkich parafian. Prosimy o
modlitwę w intencji kandydatów, aby godnie przyjęli sakrament Ducha
Świętego, w postępowaniu naśladowali Chrystusa i umieli bronić
wartości chrześcijańskich.

Trwają zapisy na parafialną pielgrzymkę do Częstochowy zaplanowaną
na 6 maja. Więcej informacji znajduje się w gablotach.

Dziękujemy za ofiary składane na potrzeby Parafii i klasztoru.

W ostatnim czasie do wieczności odeszli: + Stanisław Nowak z ul. Dietla,
+ Maria Głowska z ul. Brzozowej, + Jacek Matras z pl. Wolnica, +
Władysława Ptaszyńska z ul. Berka Joselewicza, + Helena Szott z ul.
Izaaka. Wieczny odpoczynek…

Wszystkim Uczestnikom Eucharystii życzymy wielu łask od miłosiernego
Pana.

Kanonicy Regularni
22.04.2012rok – III Niedziela Wielkanocna

Ogłoszenia duszpasterskie
Dziś trzecia Niedziela Wielkanocna. O godzinie 1730 Nieszpory i Modlitwy na
zakończenie dnia. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Dzisiejsza niedziela to
niedziela Biblijna. Kościół zachęca nas wszystkich do systematycznego czytania
Pisma św.
Trwają zapisy na naszą parafialną pielgrzymkę do Częstochowy, która odbędzie
się 6 maja. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do organizatorów pielgrzymki.
Jutro, 23 kwietnia Uroczystość Świętego Wojciecha, Biskupa i Męczennika,
głównego Patrona Polski. Jest to dzień imienin ks. Wojciecha Ćwiękały CRL.
Msza św. w int. Ks. Solenizanta jutro o godzinie 1200. Serdecznie zapraszamy do
wspólnej modlitwy.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich organizuje Kolonie letnie dla dzieci w
Ustroniu Morskim. w dniach od 13 do 28 lipca. Spotkanie organizacyjne
odbędzie się 13 maja o godz. 1145 w Sali katechetycznej. [więcej informacji
znajdziemy w gablotach w przedsionkach kościoła].

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

Spotkanie Kandydatów do bierzmowania z klas II we wtorek o godz. 1730.

W piątek o godzinie 1830 Wypominki roczne, a o godz. 1900 Msza św. za ++
poleconych w Wypominkach rocznych.

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

Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszli: + Stanisław Kozak z ul Józefa,
+ Władysław Spałek z Placu Nowego, + Aleksandra Gazda-Janik z ul. Szerokiej i +
Helena Gaber z ul Brzozowej. Módlmy się za nich i polecajmy ich Miłosierdziu
Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

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

Kanonicy Regularni Laterańscy
Ogłoszenia Duszpasterskie
4 Niedziela Wielkanocna – 29.04.2012
Dziś przeżywamy Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Prośmy Jezusa
Dobrego Pasterza, by dał nam kapłanów według swego serca. Przez cały tydzień
będziemy się modlić o powołania do naszego Zakonu i z naszej Parafii. Osoby
pragnące porozmawiać na tematy związane z wyborem drogi życia i powołania
mogą liczyć na pomoc kapłana z naszego Seminarium Duchownego.
Jutro o 1200 Msza św. w int. Wizytatora Polskiej Prowincji Zakonu Kanoników
Regularnych Laterańskich – ks. Mariana Szczeciny – z okazji Jego imienin.
We wtorek rozpoczynamy miesiąc nabożeństw majowych. Będą one
odprawiane codziennie o 1830, z wyjątkiem pierwszego i ostatniego dnia maja
gdy nabożeństwo z procesją rozpocznie się o 1815. Zachęcamy do licznego
udziału w tych modlitwach ku czci N.M.P.. Na nabożeństwach dzieci otrzymają
książeczkę oraz kolejno trzydzieści jeden naklejek ze scenami z życia Maryi.
W czwartek uroczystość N.M.P. Królowej Polski. Pamiętajmy o modlitwie w
intencji Ojczyzny. Msze św. będą odprawiane jak w każdą niedzielę.

W piątek święto św. Floriana, męczennika – patrona miasta Krakowa, oraz
strażaków i hutników. Z racji Pierwszego Piątku spowiedź dla dzieci i młodzieży
od godz. 1630 a o 1700 Msza.
W sobotę w naszej bazylice święto św. Stanisława Kazimierczyka. Uroczysta
Msza ku czci św. Stanisława w intencji jego czcicieli o godz. 1900. Mszy będzie
przewodniczył ks. infułat Jerzy Bryła, a homilię wygłosi ks. Jan Machniak. Na tę
uroczystość przybędą również nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, którym
patronuje św. Stanisław.
Z naszej wspólnoty parafialnej odeszły do wieczności: + Stefania Wójcik z ul.
Halickiej oraz + Zofia Musiał i + Barbara Minkina z ul. Miodowej. Wieczny
odpoczynek..
Wszystkim uczestnikom Eucharystii życzymy wielu Bożych łask na rozpoczęty
tydzień pracy i wypoczynku
Szczęść Boże!
Kanonicy Regularni
03.05.2012 – Ogłoszenia duszpasterskie
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

1. Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski,
głównej patronki naszej Ojczyzny. Msze święte dzisiaj są odprawiane tak jak w
każdą niedzielę. Nabożeństwo Majowe z procesją wokół bazyliki godz. 1815.
Zapraszamy serdecznie do uczestniczenia w tym przepięknym nabożeństwie.
2. Konstytucja 3 Maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) – uchwalona
3 maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga
Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 Maja była pierwszą w
Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.)
nowoczesną, spisaną konstytucją.
3. W sobotę Świętego Stanisława Kazimierczyka. W tym dniu zapraszamy na
godzinę 1900. Mszy św. będzie przewodniczył Ks. Infułat Jerzy Bryła. Kazanie

wygłosi Ks. profesor Jan Machniak [Profesor Uniwersytetu Jana Pawła II w
Krakowie]. Na tę Mszę św. przybędą Szafarze Komunii Świętej naszej
Archidiecezji.
4. W tym tygodniu 1 czwartek, 1 piątek i 1 sobota miesiąca. Zachęcamy do
spowiedzi i przyjmowania Komunii Świętej. Msza św. dla dzieci w piątek o
godzinie 1700. Przed Mszą św. spowiedź święta.
5. W sobotę Arcybractwo V Ran Pana Jezusa i Adoracji Najświętszego
Sakramentu obchodzi 666 rocznicę założenia Arcybractwa. Będziemy się
modlić w intencji Arcybractwa V Ran Pana Jezusa i adoracji Najświętszego
Sakramentu i w intencji nowych powołań do Arcybractwa V Ran Pana Jezusa
i adoracji Najświętszego Sakramentu .
6. Składamy serdeczne Bóg zapłać za modlitwę i za ofiary na potrzeby naszej
Parafii i na nasze Zakonne Wyższe Seminarium Duchowne. Dziękujemy za
kolejne ofiary na renowację żyrandoli w naszej bazylice.
7. Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, Gościom i
Dobrodziejom życzymy miłego dnia świątecznego, Bożego błogosławieństwa i
opieki Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. Na radosne świętowanie
dzisiejszego święta przyjmijmy teraz Boże błogosławieństwo.
Kanonicy Regularni Laterańscy

06.05.2012 – Ogłoszenia duszpasterskie na V Niedzielę Wielkanocną

Dzisiejsza niedziela to V Niedziela Wielkanocna. Zapraszamy na Nabożeństwo
Majowe z procesją wokół kościoła o godz. 1815. W dni powszednie nabożeństwo
majowe o godz. 1830.
Dziś z naszej parafii udała się do Częstochowy Pielgrzymka Parafialna pod
przewodnictwem ks. proboszcza. Nasi pielgrzymi modlą się w intencjach Kościoła,
Ojca Świętego i naszej Parafii. Łączmy się duchowo z pielgrzymami w modlitwie
przed Jasnogórską Królową naszego Narodu.

We wtorek uroczystość Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, głównego
patrona Polski i naszej Archidiecezji Krakowskiej. 8 maja nasza parafia zaproszona jest
na Skałkę. Nasza Parafialna Msza św. na Skałce o godzinie o godzinie 1730 Zapraszamy
na tę Mszę św. Arcybractwo, Żywy Różaniec, grupy modlitewne i wszystkich, którzy
mają możliwość dotrzeć na Skałkę we wtorek na godzinę 1730.

We wtorek o godzinie 1200 Msza św. w intencji ks. Stanisława Więzika.

Spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla klas II Gimnazjum we wtorek o
godzinie 1730.

W poniedziałek i czwartek o godz. 1600 odbędą się próby dla dzieci
przygotowujących się do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej.

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

Za tydzień tradycyjna procesja z relikwiami św. Stanisława Biskupa i Męczennika.
Procesja rozpocznie się o godz. 900 na Wawelu. Msza św. na Skałce o godzinie 1000.
Mieszkańców ul. Krakowskiej, mieszkających przy trasie procesji, prosimy o
przystrojenie okien symbolami o treści religijnej.
W związku z Procesją na Skałkę Ks. Kardynał kieruje do nas zaproszenie: Tekst
Zaproszenia: …

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

Z naszej Rodziny Parafialnej pan Bóg odwołał do wieczności + Irenę Maroń z ul.
Józefa. Polećmy ją Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek …

Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, Gościom i
Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. Całą naszą Rodzinę
Parafialną zawierzamy nieustannej opiece Matki Zbawiciela.

Kanonicy Regularni Laterańscy

13.05.2012 r. – VI Niedziela Wielkanocna
Ogłoszenia duszpasterskie

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

Dzisiaj tradycyjna procesja z Wawelu na Skałkę ku czci Św. Stanisława Biskupa i
Męczennika. Początek procesji na Wawelu o godz. 900. Główna Msza św. na
Skałce o godzinie 1000. Uroczystościom na Skałce przewodniczy Prymas Czech
Kardynał Dominik Duka OP.

Dzisiaj przypada 5 rocznica koronacji koronami papieskimi obrazu Matki
Zbawiciela. Dziękujemy Bogu za ten wielki dar dla naszej parafii. Matkę
Najświętszą prosimy o wstawiennictwo za nami przed Bogiem.

Dzisiaj po Mszy św. o 1100 w sali parafialnej zebranie rodziców dzieci, które chcą
w tym roku wyjechać na kolonię letnią do Ustronia Morskiego.

Jutro o godz. 1900 kolejna Msza św. za naszych współbraci prześladowanych za
wiarę. Modlić się będziemy za chrześcijan prześladowanych i mordowanych.
Zapraszamy na tę modlitwę. Mówcie o tej Mszy św. swoim znajomym,
zapraszajcie ich na tę Mszę św. w tak ważnej sprawie.

W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:
- w poniedziałek – święto Św. Macieja, Apostoła;
- w środę

– święto Św. Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika;

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

Z naszej Rodziny Parafialnej Bóg odwołał do wieczności + Stanisławę Jaborską z
ul. Meiselsa. Polecajmy ją Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek…

Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, Gościom i
Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. Całą naszą
Rodzinę Parafialną zawierzamy nieustannej opiece Matki Zbawiciela. Dziś
prosimy o szczególną opiekę dla nas i dla naszej Ojczyzny Świętego Stanisława
Biskupa i Męczennika.
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Ogłoszenia Duszpasterskie
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
20.05.2012
Przeżywamy dziś Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

Po Mszach studenci Akademii Ignatianum przeprowadzają zbiórkę pieniężną na
remont placówki Caritas dla Osób Dotkniętych Przemocą.
Nabożeństwa majowe w niedzielę o 1815, w dni powszednie o 1830.
Zachęcamy do odprawiania nowenny przed Uroczystością Zesłania Ducha
Świętego.
Codziennie o 1730 nasza wspólnota zakonna w bazylice odprawia Liturgię
Godzin. Zapraszamy do włączenia się w modlitwę psalmami również osoby
świeckie. W tym celu zostały przygotowane książki, z których będzie można
korzystać podczas nieszporów i komplety.
We wtorek o 1600 spowiedź dla dzieci przystępujących do Pierwszej Komunii
Świętej i ich rodzin.
W najbliższą sobotę, w naszym kościele, o 1200 bp Antoni Długosz udzieli
sakramentu święceń diakonom Grzegorzowi i Adamowi oraz akolicie Piotrowi.
Naszych współbraci uczestniczących obecnie w rekolekcjach polecamy Waszym
modlitwom i zapraszamy wszystkich na uroczystą Eucharystię podczas której
będą wyświęceni nowi kapłani i diakon.
W następną niedzielę podczas Mszy o 1100 Uroczystość I Komunii Świętej.
Liturgia rozpocznie się o 1045. O dobre przeżycie tych chwil dla dzieci i ich
najbliższych będziemy prosić Boga podczas nabożeństw majowych w tym
tygodniu.
Nasza Parafia wraz z Komisariatem Ziemi Świętej w październiku organizuje
ośmiodniową pielgrzymkę do Izraela Śladami Jezusa Chrystusa. Więcej
informacji na ten temat można znaleźć w gablotach i uzyskać w kancelarii
parafialnej.
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za to, że wspieracie nas modlitwami i
ofiarami.
Na rozpoczęty tydzień przyjmijcie Boże błogosławieństwo.
Kanonicy Regularni

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

3 czerwca 2012 r. – Uroczystość Najświętszej Trójcy

Dziś przeżywamy Uroczystość Najświętszej Trójcy, która kończy
okres spowiedzi wielkanocnej. W kościele Bonifratrów odpust. Po Mszach
przeprowadzana jest kwesta na rzecz mieszkańców Ukrainy.

Nabożeństwo Czerwcowe z procesją Eucharystyczną dzisiaj i w
oktawie Bożego Ciała o 18.15, a w najbliższy poniedziałek, wtorek i środę o
18.30.

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

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

Naszym Parafianom i Gościom życzymy szczególnych łask na
przeżycie uroczystości Bożego Ciała. Niech Święty Stanisław Apostoł
Eucharystii uprosi nam jak największe owoce tej dorocznej uroczystości
odpustowej.

Kanonicy Regularni Laterańscy

Boże Ciało - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
07.06.2012 r. – Czwartek –Ogłoszenia duszpasterskie.

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

Przez cały dzień, jak w każdy czwartek w naszym kościele trwa adoracja Najświętszego
Sakramentu w kaplicy Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny. O godz. 1500 Koronka i modlitwy
do Miłosierdzia Bożego.

Suma odpustowa o godz. 1215. Po sumie procesja z Najświętszym Sakramentem wokół
kościoła. Dzisiejszą Sumę odprawią nasi Neoprezbiterzy: Ks. Adam Wójcicki CRL i Ks.
Grzegorz Cyganik CRL.

Uroczyste Nieszpory o godz. 1700. Po Nieszporach procesja Eucharystyczna przejdzie
ulicami naszej parafii: Św. Wawrzyńca, wzdłuż Wolnicy, Bonifraterską, Trynitarską,
Gazową i powrót do kościoła ulicą Św. Wawrzyńca. Nieszpory odprawi i procesję
poprowadzi Ksiądz Infułat Janusz Bielański z Wawelu.

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

Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Dobrodziejom i Przyjaciołom Bazyliki Bożego Ciała i
Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich składamy w to doroczne święto serdeczne i „Bóg
Zapłać” za stałą i wielką życzliwość. Dziękujemy za wspólnie oddawaną cześć Chrystusowi
Eucharystycznemu. Serdeczne podziękowanie kierujemy pod adresem wszystkich Zakonów na
Kazimierzu i wszystkich Parafii w Dekanatu Kazimierskiego za wspólną realizację powołania.
Dziękujemy wszystkim, którzy ofiarnie i życzliwie pomagają w renowacji tej przepięknej
bazyliki: Dziękujemy Władzom Miasta, Społecznemu Komitetowi Odnowy Zabytków
Krakowa i Funduszowi Ochrony Zabytków. Dziękujemy nade wszystko naszym Drogim
Parafianom, Przyjaciołom i Dobrodziejom. Nasz dług wdzięczności będziemy się starali
spłacać naszą modlitwą za naszych Parafian i Dobrodziejów.

Uczestnikom Odpustowej Ofiary Eucharystycznej, Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom
życzymy miłego dnia świątecznego i wielu łask Bożych od Chrystusa Eucharystycznego przez
wstawiennictwo Świętego Stanisława Kazimierczyka, Apostoła Eucharystii.
Wszystkich
otaczamy naszą modlitwą.

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
10.06.2012
10 Niedziela Zwykła

Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali ołtarze, ozdobili okna i uczestniczyli
w procesji Bożego Ciała. Msza w intencji osób, które zaangażowały się w
przygotowanie i przebieg procesji w najbliższy czwartek o 1900.

Arcybractwo, dzieci I-Komunijne, asystę, ministrantów i wszystkich parafian
zapraszamy na nabożeństwa popołudniowe:
• Nieszpory i procesję Eucharystyczną połączoną ze śpiewem litanii do N.
Serca P. Jezusa dzisiaj, w poniedziałek, wtorek i środę o 1815.

• W czwartek na zakończenie Oktawy Bożego Ciała nabożeństwo o 1800, a
po nim poświęcenie ziół i kwiatów.
• W piątek i sobotę nabożeństwo czerwcowe o 1830.
We wtorek, środę i czwartek całodzienne wystawienie Najśw. Sakramentu –
tzw. Nabożeństwo Czterdziestogodzinne.

W środę o 1600 Msza dla chorych.

W piątek Uroczystość Najśw. Serca Pana Jezusa. Na Mszy o 1900 homilię wygłosi
bp Makarios Tawlik z Egiptu. Będziemy się modlić za chrześcijan
prześladowanych w tym kraju za wiarę. Niech liczny udział w tej Mszy będzie
wyrazem naszej solidarności z Kościołem prześladowanym. W najbliższy piątek
nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na potrzeby Parafii i za kwiaty
ofiarowane do kościoła.

W ostatnim czasie do wieczności odeszli: Ryszard Siwecki, Emilia Grudzińska,
Jacek Janik i Danuta Hoffman z ul. Św. Wawrzyńca. Wieczny odpoczynek…

Na cały rozpoczęty tydzień przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

Kanonicy Regularni
17. 06. 2012. – 11 Niedziela Zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie

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

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w zakończeniu Oktawy Bożego Ciała i w
Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dziękujemy wszystkim, którzy w
każdy czwartek adorują Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie.

W liturgii Kościoła dzisiaj wspominamy św. Brata Alberta, zakonnika, a w następną
niedzielę uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela.

W następną niedzielę na Mszy św. o godzinie 1215 modlić się będziemy w intencji
Ks. Jana Nowaka CRL – naszego Solenizanta. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

W piątek na Mszy św. o 1900 homilię wygłosi bp Makarios Tawlik z Egiptu. Będziemy
się modlić za chrześcijan prześladowanych w tym kraju za wiarę. Niech liczny udział
w tej Mszy będzie wyrazem naszej solidarności z Kościołem prześladowanym w
Egipcie i w innych krajach, w których trwa męczeństwo wyznawców Chrystusa.

Organizowane są pielgrzymki: autokarowa pielgrzymka do Dębowca i pielgrzymka
do Ziemi Świętej. Więcej informacji w przedsionkach kościoła i u organizatorów.

Przy wyjściu z kościoła prowadzona jest zbiórka pieniędzy na Dom Samopomocy
działający na terenie naszej Parafii przy ul. Józefa 1. „Bóg zapłać” za wsparcie.

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

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli do wieczności: + Aniela Wawrzynkiewicz z ul.
Starowiślnej a także + Jerzy Smaga i + Piotr Konarski, którzy ostatnio mieszkali poza
Parafią. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz...

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

Kanonicy Regularni Laterańscy
24 czerwca 2012 r. – 12 Niedziela Zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie.

Nabożeństwo Czerwcowe dzisiaj o godzinie 1815. Nabożeństwa w tygodniu o
godz. 1830. Zakończenie Nabożeństwa Czerwcowego w sobotę o godzinie 1815.
Uwielbiajmy z wielką miłością Najświętsze Serce Jezusowe i w nim szukajmy ratunku.

Dzisiaj przezywamy uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela – dzień
imienin naszego Współbrata Ks. Jana Nowaka CRL. Księdzu Janowi oraz wszystkim
Solenizantom i Solenizantkom którym patronuje Św. Jan Chrzciciel życzmy obfitości
Bożych Łask.

W piątek Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W tym dniu szczególną
modlitwą otaczamy Ojca św. Benedykta XVI, który jest następcą św. Piotra Apostoła.
W piątek Msza św. o godzinie 1200 w intencji naszych Solenizantów: ks. Proboszcza i
diakona Piotra Szydełko. W uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła można
uzyskać odpust zupełny za używanie ze czcią przedmiotów religijnych poświęconych
przez Ojca św. przy zachowaniu warunków do uzyskania odpustu i wyznaniu wiary w
dowolnej formie zatwierdzonej przez Kościół. Taca zbierana w piątek jest
przeznaczona na Stolicę Apostolską.

Organizowane są pielgrzymki: autokarowa pielgrzymka do Dębowca i pielgrzymka do
Ziemi Świętej. Więcej informacji w przedsionkach kościoła i u organizatorów.

Przy wyjściu z kościoła prowadzona jest zbiórka pieniędzy na dofinansowanie Kolonii
Letnich dla Dzieci z naszej Parafii. Bardzo prosimy o pomoc i serdeczne „Bóg zapłać”
za serce okazane dzieciom.

W tym tygodniu zakończenie roku szkolnego dla dzieci i młodzieży. Msza św. na
zakończenie roku dla szkoły Podstawowej nr 11 w czwartek o godzinie 1000. Msza św.
dla Gimnazjum nr 3 i LO nr VI w piątek o godzinie 900.

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

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszła do wieczności: + Anna Przywara z ul.
Starowiślnej. Polećmy ją Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek racz...

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom,
Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki
Matki Zbawiciela. Szczęść Boże dzieciom i młodzieży na ostatnie dni roku szkolnego.
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01.07.2012 – XIII Niedziela Zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie

Rozpoczęły się wakacje dla dzieci i młodzieży. Gorąco zachęcamy do tego,
aby czas wolny od zajęć w szkole wykorzystać na odpoczynek i umocnienie
kontaktów z rodziną. Niech w wakacje nie zabraknie nikomu czasu na
codzienną modlitwę i na niedzielną Mszę świętą. Prosimy wszystkich

przebywających na wakacjach i urlopach o zachowanie przepisów
bezpieczeństwa, aby te wakacje wszyscy przeżyli zdrowo i bezpiecznie.

Dziś po Mszach Fundacja Hospicjum Domowego dla Dzieci Alma Spei
przeprowadza kwestę.

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

Wolontariusze Caritas naszej archidiecezji poszukują różnego rodzaju zabawek,
maskotek i gier, które zostaną przekazane dzieciom wyjeżdżającym na
tegoroczną akcję wakacyjną organizowaną przez Caritas. Do najbliższej
niedzieli te przedmioty można przynosić do zakrystii lub kancelarii.

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

Do wieczności odeszły: + Anna Lebiest z ul. Bocheńskiej i + Józefa Drozd z ul.
Jakuba. Polećmy je Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek…

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej życzymy dobrej niedzieli i
Bożego błogosławieństwa na rozpoczęty tydzień. Dzieciom, młodzieży i
przebywającym na urlopach życzymy zdrowego i radosnego wypoczynku.
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Ogłoszenia duszpasterskie
XIV Niedziela Zwykła – 8 lipca 2011 rok

Dzisiejsza niedziela jest 14 niedzielą zwykłą.

W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:
- w poniedziałek – w naszych Wspólnotach Kanoników Regularnych wsp. św. Jana
Osterwikana, kapłana i męczennika;
- w środę – Święto św. Benedykta, Opata, patrona Europy;
- w piątek – wsp. świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta

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

Nabożeństwa stałe w ciągu tygodnia:
- w poniedziałek o godz. 800 Msza św. w int próśb i podz. do św.
Stanisława Kazimierczyka;
- w środę o godz. 1830 Nabożeństwo do Matki Bożej Zbawiciela
- w czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu:
700 – wystawienie Najświętszego Sakramentu
1230 – Różaniec w intencji powołań kapłańskich i zakonnych
1500 – Koronka i modlitwy do Miłosierdzia Bożego

1745 – Modlitwy Brackie
1900 – Msza św. w int próśb i podz. do św. Stanisława
Kazimierczyka;
- w piątek o godz. 1830 Droga Krzyżowa;

W piątek dzieci naszej Parafii wyjeżdżają na kolonie letnie. Dziękujemy
Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich za trud organizacji kolonii. Wszystkim
dobrodziejom dziękujemy za ofiary i za serce okazane dzieciom. Kierownictwu,
opiekunom i uczestnikom tych kolonii życzymy dobrej pogody oraz zdrowego i
bezpiecznego wypoczynku.

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

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

Kanonicy Regularni Laterańscy
15.07.2012 – XV Niedziela Zwykła – Ogłoszenia duszpasterskie

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

W liturgii Kościoła obchodzić będziemy w tym tygodniu:

- w poniedziałek – wspomnienie Najśw. Maryi Panny Z Góry Karmel [Matka
Boża Szkaplerzna];
- w piątek wspomnienie bł. Czesława, kapłana;

W czwartek całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy do
Adoracji Najświętszego Sakramentu. W czwartek o godzinie 1230 Różaniec w int.
nowych powołań, o godz. 1500 Koronka do Bożego Miłosierdzia.

Msza św. w int. próśb i podz. do Św. Stanisława Kazimierczyka w poniedziałek o
godzinie 800 i w czwartek o godzinie 1900. Msza św. w intencji próśb i podziękowań do
Matki Bożej w środę o godzinie 1900. Intencje możemy zapisywać i wrzucać do
skarbon przy Relikwiach Św. Stanisława Kazimierczyka i przed Kaplicą Zwiastowania.

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na nasze Zakonne Wyższe
Seminarium Duchowne, na potrzeby Parafii. Od piątku grupa około 40 dzieci i
młodzież z naszej parafii przebywa na kolonii letniej nad morzem.

Nasza Parafia przygotowuje się do zainstalowania nowego nagłośnienia w
naszej Bazylice Bożego Ciała. Trzeba wymienić wzmacniacze, miksery, kolumny
głośnikowe i mikrofony. Aktualnie firma która będzie wykonywała to nagłośnienie
realizuje projekt. Naszych Parafian, Przyjaciół i Dobrodziejów prosimy o pomoc
materialną w realizacji tego zamierzenia. Rok temu udało nam się wykonać nowy
napęd dzwonów i konserwację zabytkowych dzwonów na naszej wieży. W tym roku
przeprowadziliśmy konserwację żyrandoli w naszej bazylice. W naszej Parafii nie
mamy sponsorów, którzy dysponują wielkimi sumami. Możemy liczyć tylko na siebie i
na nasze drobne dary. Dlatego taca w następną niedzielę będzie przeznaczona na
nowe nagłośnienie. Bardzo prosimy o pomoc.

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej: naszym Drogim Parafianom,
Gościom i Dobrodziejom życzymy: miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa, opieki
Matki Zbawiciela i Św. Stanisława Kazimierczyka. Wszystkim przebywającym na
wakacjach i urlopach życzymy zdrowego i bezpiecznego wypoczynku.
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XVI Niedziela Zwykła – 22 lipca 2012 rok
Ogłoszenia duszpasterskie

Dzisiejsza niedziela jest 16 niedzielą zwykłą.

W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:
- poniedziałek – święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy;
- we wtorek – wspomnienie św. Kingi, dziewicy;
- w środę – święto św. Jakuba, Apostoła i wspomnienie św. Krzysztofa,
patrona podróżujących i kierowców;
- w czwartek wspomnienie Św. Joachima i Anny, rodziców NMP;

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

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

Trwają kolonie letnie dla dzieci naszej Parafii. Dzieci i młodzież
wypoczywają nad naszym morzem. Dziękujemy Stowarzyszeniu Rodzin

Katolickich naszej Parafii.
Dziękujemy Ks. Dawidowi, organizatorom i
dobrodziejom dzięki którym możliwe było zorganizowanie tych kolonii.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu
na nasze Zakonne Wyższe Seminarium Duchowne i na potrzeby Parafii.
Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do naszej bazyliki. Dziękujemy za ofiary
indywidualne na nowe nagłośnienie w naszym kościele. Dziękujemy za ofiary
dzisiaj złożone na tacę.

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej: naszym Drogim
Parafianom, i Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli. Na nowy tydzień
naszego życia przyjmijmy błogosławieństwo Wszechmogącego Boga.
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Ogłoszenia duszpasterskie
XVII Niedziela Zwykła – 29.07.2012

Dzisiejsza niedziela jest 17 niedzielą zwykłą.

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

W środę 1 sierpnia przypada 68 rocznica rozpoczęcia Powstania
Warszawskiego. Msza św. za wszystkich którzy oddali swoje życie za Ojczyznę w
środę o godz. 1900.

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

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

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

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

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu
na potrzeby naszej parafii i na nasze Seminarium Duchowne. Dziękujemy za
kwiaty. Dziękujemy za kolejne ofiary indywidualne na nowe nagłośnienie
(4950).

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli do wieczności: + Anastazja Gumułka z
ul. Rzeszowskiej i + Robert Mulek z ul. Wrzesińskiej. Polecajmy naszych
drogich zmarłych Bożemu Miłosierdziu: wieczny odpoczynek …

Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom dziękujemy
za wspólnie przeżytą Mszę św. Życzymy wszystkim miłego odpoczynku
niedzielnego i Bożego błogosławieństwa na cały nowy tydzień.
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Ogłoszenia duszpasterskie
XVIII Niedziela Zwykła – 5 sierpnia 2012roku

Dzisiejsza Niedziela to 18 Niedziela Zwykła w Roku liturgicznym.

W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:
- w poniedziałek – Święto Przemienienia Pańskiego;
- w środę – wspomnienie św. Dominika, kapłana;
- w czwartek – święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, Edyty Stein,
dziewicy i męczennicy;
- w piątek – święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika;
- w sobotę – wspomnienie św. Klary, dziewicy;

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

W środę o godz. 1600 Msza św. dla chorych i w intencji chorych.

Trwają zapisy na pielgrzymkę do Gietrzwałdu na 8 i 9 września. Koszt
pielgrzymki – 160 zł. W tej cenie zawiera się: przejazd autokarem, nocleg i
ubezpieczenie. Zapisy w kancelarii parafialnej i w zakrystii bazyliki do 3.
IX.2012. Zapraszamy do wzięcia udziału w tej pielgrzymce.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym
tygodniu, na potrzeby naszej parafii i na nasze Zakonne Wyższe Seminarium
Duchowne. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do świątyni. . Dziękujemy za
kolejne ofiary indywidualne na nowe nagłośnienie. [6150].

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli do wieczności: + Grażyna Bieda z ul.
Wąskiej, + Jolanta Gadaczek-Nowak z ul. Starowiślnej, Stanisław Piekło z ul.
Starowiślnej i + Mieczysław Wiche z ul. Podbrzezie. Polecajmy ich Miłosierdziu
Bożemu: Wieczny odpoczynek …

Naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej
niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Zbawiciela na cały
nowy tydzień. Żywej wiary i wielu sił: fizycznych i duchowych życzymy
Pielgrzymom zdążającym na Jasną Górę. O wstawiennictwo przed Bogiem
prosimy naszego Św. Stanisława Kazimierczyka.
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Ogłoszenia duszpasterskie – 12. 08. 2012 – XIX Niedziela Zwykła

Dzisiejsza niedziela to 19 niedziela w Kalendarzu Liturgicznym Kościoła.

W nadchodzącym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek – święto Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej;
- we wtorek – wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego;
- w środę – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.
- w piątek – święto św. Jacka, kapłana, Patrona naszej Archidiecezji;

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

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

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

W środę 92 rocznica „Cudu nad Wisłą”. Przez wstawiennictwo Matki Bożej
Zbawiciela poleć będziemy Panu Bogu naszą Ojczyznę, a za tych, którzy oddali
życie w obronie Polski, modlić się będziemy o wieczne zbawienie. Msza święta
w intencji Ojczyzny i poległych w jej obronie w środę o godz. 9.30.

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

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na
nasze zakonne Wyższe Seminarium Duchowne i na potrzeby naszej parafii.
Dziękujemy za ofiary na nowe nagłośnienie [6 550].

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli do wieczności: + Daniel Janik z ul. Starowiślnej,
+ Maria Sacha z ul. Św. Sebastiana, + Zofia Adamczyk z ul. Starowiślnej, + Witold
Szybowski z ul. Wąskiej i + Kazimiera Opach z ul. Halickiej. Polecajmy ich
Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek …

Naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej niedzieli,
Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Zbawiciela na cały nowy tydzień.
Żywej wiary i wielu sił: fizycznych i duchowych życzymy Pielgrzymom zdążającym
na Jasną Górę.
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Ogłoszenia duszpasterskie – 15.08.2012
Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny [Matki Bożej Zielnej]

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

Dzisiaj przypada 92 rocznica „Cudu nad Wisłą”. Przez wstawiennictwo Matki
Bożej Zbawiciela będziemy polecać Panu Bogu naszą Ojczyznę, a dla tych,
którzy oddali życie w obronie Polski, będziemy upraszać wieczne zbawienie.
Msza święta w intencji Ojczyzny i poległych w jej obronie dziś o godz. 9.30.

Od wczoraj trawa zwiedzanie klasztorów: „Cracovia sacra”. Plan „Cracovia
sacra” jest wywieszony w przedsionkach Bazyliki. W ramach „Cracovia sacra”
zapraszamy serdecznie na Koncert muzyki współczesnej w wykonaniu Chóru
Filharmonii Śląskiej pod dyrekcją Michała Kwiatkowskiego Koncert
rozpocznie się w naszej bazylice dzisiaj, 15 sierpnia 2012, godz. 20.00.
Jutro o godz. 1200 Msza św. imieninowa ks. Stefana Ryłko CRL.

Trwają zapisy na pielgrzymkę do Gietrzwałdu na 8 i 9 września. Koszt
pielgrzymki – 160 zł. W tej cenie zawiera się: przejazd autokarem, nocleg i
ubezpieczenie. Zapisy w kancelarii parafialnej i w zakrystii do 3 września.
Zapraszamy do wzięcia udziału w tej pielgrzymce.

Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom dziękujemy za
dar wspólnej Mszy św. i życzymy miłego dnia świątecznego, Bożego
błogosławieństwa, opieki Matki Bożej Wniebowziętej i Św. Stanisława
Kazimierczyka.
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Ogłoszenia duszpasterskie – 19.08.2012 - XX Niedziela Zwykła

Dzisiejsza niedziela to 20 Niedziela Zwykła.

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

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

Organizujemy pielgrzymkę do Gietrzwałdu na doroczne uroczystości 8
i 9 września. Koszt pielgrzymki – 160 zł. W tej cenie zawiera się: przejazd
autokarem, nocleg i ubezpieczenie. Zapisy w kancelarii parafialnej i w
zakrystii. Zapisy do 3 września. Zapraszamy do wzięcia udziału w tej
pielgrzymce.

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

Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom
życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki
Najświętszej.
Świętego Stanisława Kazimierczyka prosimy o wstawiennictwo u
Pana Boga: niech wyprosi dla Kapłanów, Braci i Kleryków naszego
Zakonu łaskę owocnego przeżycia rekolekcji Zakonnych.
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Ogłoszenia duszpasterskie – 26 sierpnia 2012 roku
XXI Niedziela Zwykła

Dzisiejsza niedziela to 21 Niedziela Zwykła. Dzisiaj przeżywamy doroczną
uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Duchowo

pielgrzymujemy dziś na Jasną Górę i składamy przed tronem naszej Matki
naszą modlitwę, uwielbienia i prośby.

W nadchodzącym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek – święto św. Moniki, Matki św. Augustyna;
- we wtorek – uroczystość Św. Augustyna;
- w środę – wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela;
- w sobotę – wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy;

We wtorek w naszym Zakonie przeżywać będziemy Uroczystość św.
Augustyna, biskupa i doktora Kościoła. Św. Augustyn jest Ojcem i Prawodawcą
naszego Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich i drugim Patronem
naszej Bazyliki Bożego Ciała. We wtorek w naszym kościele można zyskać
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Główna Msza św. we wtorek o godz.
1200. W czasie tej Mszy św. swoje śluby wieczyste złoży kleryk Maciej
Guziejko CRL. Kandydat do naszego Zakonu we rozpocznie nowicjat. Bardzo
serdecznie zapraszamy na tę doroczną naszą uroczystość Drogich naszych
Parafian. Uroczystość tę zakończy ucałowanie relikwii św. Augustyna.

W tym roku mija 135 lat od cudownych objawień Matki Bożej w
Gietrzwałdzie – jedynych objawień w Polsce, które zostały zatwierdzone przez
władzę Kościelną. Główne uroczystości w Gietrzwałdzie w niedzielę 9 września.
Organizujemy pielgrzymkę na te jubileuszowe uroczystości. Koszt pielgrzymki –
160 zł. W tej cenie zawiera się: przejazd autokarem, nocleg i ubezpieczenie.
Zapisy do 3 września w kancelarii parafialnej i w zakrystii.

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

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

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli do wieczności + Paweł Golonka z ul.
Wrzesińskiej i + Jerzy Kupiec z ulicy Dietla. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu:
Wieczny odpoczynek...

Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy
dobrej niedzieli oraz Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej
Częstochowskiej i Św. Stanisława Kazimierczyka.
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Ogłoszenia duszpasterskie – 02.09.2012
XXII Niedziela Zwykła

Dzisiejsza Niedziela jest 22 Niedzielą Zwykłą.
Jutro o godzinie 900 Msza św. na rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego. Zapraszamy
Dzieci, Młodzież Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców. Jutrzejszą Mszą świętą nowy
Rok Szkolny i Katechetyczny rozpoczną uczniowie szkoły podstawowej i szkół średnich.
Będziemy prosić Boga o błogosławieństwo na czas nauki. Spowiedź święta przed
nowym rokiem szkolnym dzisiaj i jutro.

W niedziele Msza św. dla dzieci jest odprawiana o godzinie 1100. Zapraszamy dzieci na
godzinę 1100, a dorosłych prosimy o to, by wybierać Mszę św. o innej godzinie. W każdą
niedzielę dzieci będą otrzymywały obrazek, jako potwierdzenie uczestniczenia we Mszy
św. niedzielnej.

W tym roku mija 135 lat od cudownych objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Główne
uroczystości w Gietrzwałdzie w tym roku w niedzielę 9 września.

Pielgrzymka do Gietrzwałdu rozpocznie się w sobotę o godzinie 500.
Autokar wyruszy z Placu Wolnica.
W sobotę 8 września święto Narodzenia najświętszej Maryi Panny.

W niedzielę 16 września zapraszamy młodzież gimnazjalną Klasy pierwsze, drugie i
trzecie wraz z rodzicami na Mszę św. o godzinie 1900. Będzie to rozpoczęcie
całorocznego przygotowania do Sakramentu Bierzmowania.

W tym tygodniu przypada 1 czwartek i 1 piątek miesiąca września. Zachęcamy do
spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej. W piątek o godzinie 1700 Msza św. dla
dzieci i kandydatów do bierzmowania. Spowiedź w piątek od godz. 1630.

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

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na potrzeby
Parafii i na nasze Zakonne Wyższe Seminarium Duchowne. Dziękujemy za kolejne ofiary
na nowe nagłośnienie w naszej bazylice. Dziękujemy za kwiaty.

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszła do wieczności + Halina Zajączkowska z ul.
Krakowskiej. Polećmy ją Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek...

Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej niedzieli
oraz Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela na nowy tydzień. Dzieciom i
Młodzieży w Nowym Roku Szkolnym życzymy zdrowia, radości i dobrych wyników w
nauce. O wstawiennictwo przed Bogiem prosimy Świętego Stanisława Kazimierczyka.
Kanonicy Regularni Laterańscy

Ogłoszenia duszpasterskie – 09. 09. 2011

XXIII Niedziela Zwykła

Dzisiejsza Niedziela jest 23 Niedzielą Zwykłą. Dzisiejszej niedzieli towarzyszymy
duchowo wszystkim pielgrzymującym do Gietrzwałdu i do Kalwarii Zebrzydowskiej.

W Gietrzwałdzie odbywają się doroczne uroczystości Maryjne w 135 rocznicę
zakończenia objawień Matki Bożej. Łączymy się duchowo z pielgrzymami z naszej
rodziny parafialnej, którzy są na tych uroczystościach.

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

W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:
- w czwartek – wspomnienie św. Jana Chryzostoma, bpa i doktora Kościoła
- w piątek – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego;
- w sobotę – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej;

Zapraszamy dzieci z naszej parafii, aby w niedziele uczestniczyły we Mszy św. o
godz. 1100. Młodzież gimnazjalną i szkół średnich zapraszamy do uczestniczenia we
Mszach św. o godzinie 1900. Za tydzień zapraszamy młodzież gimnazjalną klas trzecich,
drugich i pierwszych razem z rodzicami na Mszę św. o godzinie 1900. Będzie to
rozpoczęcie całorocznego przygotowania do Sakramentu Bierzmowania.

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

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

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

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

Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odszedł + Zbigniew Rejdych z Placu
Wolnica. Polecajmy Go miłosierdziu Bożemu: wieczny odpoczynek …

Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej niedzieli,
Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej Gietrzwałdzkiej i Św. Stanisława
Kazimierczyka, Apostoła Eucharystii.
Kanonicy Regularni Laterańscy

Ogłoszenia duszpasterskie – 16.09. 2012
XXIV Niedziela Zwykła

Dzisiejsza Niedziela jest 24 Niedzielą Zwykłą.

Dziękujemy za pielgrzymi trud i za modlitwy w intencji naszej Parafii
wszystkim, którzy w ubiegłą niedzielę pielgrzymowali do Gietrzwałdu i do
Kalwarii Zebrzydowskiej.

W dniu dzisiejszym obchodzony jest w Polsce Dzień Środków
Społecznego Przekazu. Modlimy się o to, aby treści przekazywane przez te

środki służyły prawdzie i człowiekowi. Dla nas samych prosimy Boga o mądre
korzystanie z radia, telewizji, internetu i prasy.
W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:
- we wtorek – święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski, patrona Dzieci i
Młodzieży;
- w czwartek – wspomnienie świętych męczenników Koreańskich;
- w piątek – święto św. Mateusza Apostoła i Ewangelisty;
- w sobotę – wspomnienie bł. Bernardyny Jabłońskiej, dziewicy;

Dzisiaj w Sanktuarium Krzyża św. w Mogile zakończenie dorocznych
uroczystości ku czci Krzyża Świętego.

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

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

Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszli + Małgorzata Piwowarska –
Bosak z ul. Bocheńskiej i + Eugeniusz Pidanty z ul. Starowiślnej. Módlmy się za nich:
Wieczny odpoczynek …

Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej
niedzieli, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Zbawiciela i Świętego Stanisława
Kostki: Patrona Polskiej Młodzieży.

Kanonicy Regularni Laterańscy.

Ogłoszenia duszpasterskie – 23.09.2012
XXV Niedziela Zwykła

1. Dzisiejsza niedziela jest 25 Niedzielą Zwykłą.
2. W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzić będziemy:
dzisiaj przypada – wspomnienie św. Ojca Pio, zakonnika;
we wtorek – wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, kapłana;
w czwartek – wspomnienie św. Wincentego a Paulo;
w piątek – wspomnienie św. Wacława, męczennika;
w sobotę – święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała;

3. Ministrantów i lektorów zapraszamy na zbiórki we wtorki o 1730. Na to
spotkanie zapraszamy także nowych kandydatów na ministrantów i lektorów.
Dziewczęta ze Scholii zapraszamy na spotkanie w sobotę o 1030. Prosimy
rodziców o zachęcenie swoich dzieci do służby przy ołtarzu i śpiewu w Scholii.
4. W czwartek 27 września o godzinie 1200 zostanie odprawiona Msza św. w
intencji naszej Ojczyzny. Wszystkich zatroskanych o naszą ojczyznę, o jej
teraźniejszość i przyszłość zapraszamy do wspólnej modlitwy.
5. W następną niedzielę chrzest dzieci na Mszy św. o godz. 1330. Katecheza dla
rodziców i chrzestnych w najbliższy piątek o godz. 1800.

6. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na
potrzeby naszej parafii, na nasze Zakonne Wyższe Seminarium Duchowne i na
nowe nagłośnienie do naszej bazyliki.
7. Mija już 26 lat od powstania Krakowskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św.
Brata Alberta, które działa na terenie naszej parafii. Członkowie Towarzystwa
pomagają najbardziej potrzebującym – wydają chleb, ubrania, przygotowują
paczki świąteczne i paczki dla więźniów. Dziękujemy im za ich trud, poświęcenie
i wyobraźnię miłosierdzia. Dziś po Mszach można finansowo wesprzeć
działalność Towarzystwa.
Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom dziękujemy za wspólnie
przeżytą Mszę św. i życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa,
opieki Matki Zbawiciela i św. Stanisława Kazimierczyka.
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Ogłoszenia duszpasterskie – 30.09.2012
XXVI Niedziela Zwykła
Dziś 26 Niedziela Zwykła.

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

Jutro rozpoczynamy październik, miesiąc modlitwy różańcowej. W
październiku każdego dnia będziemy modlić się na różańcu w naszej

bazylice o godz. 1830. Serdecznie zapraszamy na tę modlitwę wszystkich.
Dzieci, które będą uczestniczyć w nabożeństwie, otrzymają każdego dnia
obrazek.
Za odmówienie różańca wraz z rozmyślaniem nad tajemnicami
różańcowymi w kościele lub rodzinie można zyskać odpust zupełny.

W następną niedzielę, z racji rozpoczęcia Tygodnia Miłosierdzia, składka
będzie przeznaczona na cele charytatywne. Także w następną niedzielę
procesja różańcowa do pięciu ołtarzy. Ta procesja rozpocznie się o
godzinie 1800.

W tym tygodniu przypada 1 czwartek, 1 piątek i 1 sobota miesiąca. W
piątek od godziny 1630 spowiedź dla dzieci i kandydatów do
bierzmowania. O godzinie 1700 Msza święta dla Dzieci i Kandydatów do
bierzmowania.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu
na potrzeby naszej Parafii i na nasze Zakonne Seminarium. Dziękujemy za
kolejne ofiary na nowe nagłośnienie do naszej bazyliki.

Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszła + Janina Rokosz z Placu
Wolnica. Polecajmy ją Miłosierdziu Bożemu: wieczny odpoczynek...

Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy Bożego
błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Różańcowej na nowy tydzień i na
cały miesiąc październik. Szczęść Boże!

Kanonicy Regularni Laterańscy

Ogłoszenia duszpasterskie – 07.10.2012 – XXVII Niedziela Zwykła
Dzisiejsza niedziela jest 27 niedzielą zwykłą w Kalendarzu Liturgicznym. Dzisiaj także przypada
wspomnienie Matki Bożej Różańcowej.

Dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. W tym roku tydzień miłosierdzia przeżywamy pod hasłem
: „Kościół domem miłosierdzia”. Modlimy się za potrzebujących. Starajmy się pomagać tym, którzy
mają w życiu trudniej niż my.

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

Nabożeństwo Różańcowe codziennie o godz. 1830. Serdecznie zapraszamy na tę modlitwę wszystkich.
Dzieci, które będą uczestniczyć w nabożeństwie, otrzymają każdego dnia w zakrystii obrazek.

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

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

W następną niedzielę 2 rocznica Kanonizacji św. Stanisława Kazimierczyka. Zapraszamy Serdecznie do
przeżywania wdzięczności za dar kanonizacji naszego świętego Współbrata i naszego Parafianina.

W następną niedzielę o godzinie 1215 rozpocznie się Marsz dla życia. Plan marszu jest wywieszony w
przedsionkach kościoła.

Organizujemy pielgrzymkę do Sokółki, do miejsca Cudu Eucharystycznego. Są jeszcze wolne miejsca.
Informacje na plakacie w przedsionku Kościoła.

W Kancelarii Parafialnej przyjmujemy na wypominki miesięczne i roczne za zmarłych.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w poprzednią niedzielę na potrzeby naszej Parafii
i na nasze zakonne Seminarium. Dziękujemy za ofiary na nowe nagłośnienie do naszej Bazyliki. Kilku
Paniom dziękujemy za sprzątanie ołtarzy w minionym tygodniu.

Z naszej Rodziny parafialnej do wieczności odszedł + Tadeusz Wypasek z ul. Starowiślnej. Polecajmy
go Bożemu Miłosierdziu: wieczny odpoczynek...

Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki
Matki Bożej w rozpoczętym tygodniu. Szczęść Boże!
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Ogłoszenia duszpasterskie
14.10. 2012r. – 28 Niedziela Zwykła

XII Dzień Papieski

Rozpoczynamy kolejny tydzień października – miesiąca poświęconego
modlitwie różańcowej. Przypominamy, że nabożeństwo różańcowe
odprawiamy codziennie o godz. 1830.

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

Dzisiaj przypada Święto Edukacji Narodowej. Z tej okazji pragniemy złożyć
serdeczne życzenia wszystkim Nauczycielom i Wychowawcom. Niech Pan
Jezus obdarza Was błogosławieństwem i wszelkimi potrzebnymi darami.

Dzisiaj 14 dzień miesiąca. Każdego 14 dnia miesiąca modlimy się za
prześladowanych za wiarę. W tej intencji ofiarujemy dzisiaj różaniec. Msza
św. o godz. 1900 dzisiaj także będzie ofiarowana w intencji naszych sióstr i
braci prześladowanych w XXI wieku za wiarę. Zapraszamy na modlitwę w
ich intencji.

Dzisiaj także przypada 2 rocznica kanonizacji św. Stanisława
Kazimierczyka. Bezpośrednio po Mszy św. odmówimy Litanię do św.
Stanisława Kazimierczyka. Msza św. dziękczynna za dar kanonizacji
zostanie odprawiona w czwartek o godzinie 1900. Serdecznie zapraszamy w
czwartek wieczorem na Mszę św. dziękczynną.

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

Bóg zapłać za ofiary złożone w ubiegłą niedzielę na cele charytatywne. Bóg
zapłać za kwiaty ofiarowane do naszej Bazyliki. Dziękujemy serdecznie za
kolejne ofiary na nowe nagłośnienie do naszego kościoła.

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do wieczności: + Helena Tymczak z
ul. Dajwór, + Małgorzata Burkat z ul. Starowiślnej i + Tadeusz Koza
[ostatnio mieszkał poza naszą Parafią]. Polecajmy ich Bożemu miłosierdziu:
Wieczny odpoczynek …

Dziękujemy za wspólnie przeżytą Mszę św. i życzymy dobrej niedzieli,
Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Różańcowej. Wszystkim na
cały nowy tydzień życzymy: Szczęść Boże!
Kanonicy
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Ogłoszenia duszpasterskie – 21. 10. 2012
29 niedziela Zwykła – Niedziela Misyjna
Nabożeństwa Różańcowe codziennie o 1830. Przypominamy, że istnieje
możliwość uzyskania odpustu zupełnego przez wypełnienie tej pobożnej
praktyki.
W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:
- jutro – wspomnienie bł, Jana Pawła II, papieża;
- w następną niedzielę uroczystość: Rocznica poświęcenia Kościoła
własnego;
Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny. Obecny Tydzień misyjny
przeżywamy pod hasłem „Głosić wiarę z radością”. Misje możemy wspierać
przez modlitwę i ofiarę. Składka na tacę w przyszłą niedzielę przeznaczona
będzie na cele misyjne.
W następną niedzielę przypada święto świętych Apostołów Szymona i Judy
Tadeusza. Msza św. w int. ks. Tadeusza Masłowskiego o godz. 930.
Na wypominki roczne i miesięczne przyjmujemy w przedsionkach kościoła, a
także w kancelarii parafialnej i zakrystii. Na ołtarzach wyłożone są kartki na
wypominki. Otoczmy naszych zmarłych serdeczną modlitwą.
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na
potrzeby Parafii, klasztoru i Seminarium. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do
świątyni. Dziękujemy
Naszym drogim Parafianom, naszym miłym Gościom i Dobrodziejom
dziękujemy za dar wspólnej Mszy św. i życzymy dobrej niedzieli, Bożego
błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. O Boże błogosławieństwo prosimy
przez wstawiennictwo Św. Stanisława Kazimierczyka – Apostoła
Eucharystii.
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30 Niedziela Zwykła – 28.10.2012r.

Rocznica poświęcenia Kościoła Własnego
Nabożeństwa Różańcowe dziś, jutro i w środę o godzinie 1830. Dziękujemy wszystkim, którzy
w październiku wiernie trwali przy Maryi na modlitwie różańcowej.

Dzisiaj przeżywamy uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego. Dzisiaj także
przypada święto Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Msza św. w int. ks. Tadeusza
Masłowskiego o godz. 930.

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

W piątek Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. za zmarłych poleconych w
wypominkach o godz. 800 i 1900. Procesja z modlitwami za zmarłych w kościele po Mszy św.
godz. 800. O godz. 1800 Nieszpory za zmarłych i procesja. Z Dniem Zadusznym związana jest
możliwość zyskania odpustu zupełnego i ofiarowania go za zmarłych. Odpust ten można
zyskać począwszy od popołudnia 1 listopada i przez cały dzień następny (2 listopada) pod
warunkiem odbycia sakramentalnej spowiedzi, udziału we Mszy św. i Komunii św. oraz
odmówienia modlitw: Wierzę w Boga, Ojcze nasz, i dowolnej modlitwy w intencji Ojca św..
Odpust za zmarłych można zyskać także w dniach od 1-8 listopada za nawiedzenie
cmentarza i modlitwę za zmarłych.

W przedsionkach kościoła nasi Klerycy przyjmują na wypominki jednorazowe. Na wypominki
roczne i miesięczne przyjmujemy w kancelarii parafialnej i zakrystii.
Wypominki w listopadzie połączone z modlitwą różańcową i z Drogą Krzyżową w piątek
codziennie: od poniedziałku do soboty o godzinie 1815.

W tym tygodniu 1 czwartek, 1 piątek i 1 sobota miesiąca. W 1 piątek miesiąca dzieci i
kandydatów do bierzmowania zapraszamy do spowiedzi od godz. 1630 i na Mszę św. o 1700.

W następną niedzielę o godz. 930 Msza św. w intencji Brata Karola Krzyżanowskiego w dniu
imienin. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na potrzeby naszej
Parafii i na nasze Seminarium Duchowne. Dziękujemy za dzisiejsze ofiary na misje.
Z naszej rodziny parafialnej w ostatnim tygodniu do wieczności odeszli: + Ryszard Borowski z
ul. Starowiślnej, + Adela Migdał z ul. Brzozowej, + Jadwiga Feluś z ul. Izaaka i Janina
Skowronek z ul. Berka Joselewicza. Polecajmy ich Miłosierdziu Bożemu: Wieczny
odpoczynek...
Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom dziękujemy za dar wspólnej
Mszy św. i życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej.
Boga prosimy o błogosławieństwo przez wstawiennictwo Św. Stanisława Kazimierczyka –
Apostoła Eucharystii.
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1 listopada 2012 – czwartek
Uroczystość Wszystkich Świętych

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

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

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

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

Jutro 2 listopada - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny.
Msze święte za zmarłych polecanych w wypominkach o godz. 800, 1200 i o 1900. Po Mszach
św. o godz. 800 i 1200 procesja w kościele z modlitwami wstawienniczymi za zmarłych.
Nieszpory żałobne jutro o godz. 1800, a po nieszporach procesja w kościele z modlitwami za
zmarłych. Jutro od 1630 spowiedź dla dzieci i kandydatów do bierzmowania i o godzinie 1700
Msza św.

Wypominki w miesiącu listopadzie codziennie od poniedziałku do soboty o godz.
18 . Wypominki łączymy z modlitwą różańcową.
15

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

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

Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej naszym Drogim Parafianom,
Gościom i Dobrodziejom życzymy: zdrowego i miłego wypoczynku świątecznego. Niech
św. Stanisław Kazimierczyk wspiera nas w drodze do nieba. Niech pamięć i modlitwy za
zmarłych w tych dniach pomogą nam lepiej zrozumieć sens i cel naszego życia.
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Ogłoszenia duszpasterskie – 4.11.2012
XXXI Niedziela Zwykła

Dzisiejsza niedziela jest 31 Niedzielą Zwykłą.

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

Listopadowe wypominki połączone z modlitwą różańcową przed wieczorną Mszą
św. od poniedziałku do soboty o godzinie 1815. Wypominki roczne w każdy ostatni
piątek miesiąca o 1830, a o 1900 Msza św. za zmarłych wymienionych w
wypominkach rocznych.

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

Dzisiaj o godzinie 930 Msza św. w intencji Brata Karola Krzyżanowskiego w dniu Jego
imienin.

W czwartek, 8 listopada święto Wszystkich Świętych Zakonu Kanoników
Regularnych. Dziękować będziemy Bogu za dar świętych w naszym Zakonie i
prosić o łaskę świętego życia dla współcześnie żyjących w zakonie kanoniczym.

W piątek Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, z którą nasz
Zakon jest związany i od której czerpie swoją nazwę.

W następną niedzielę, 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości. Mija 94 lat
od dnia, kiedy Polska po latach rozbiorów odzyskała niepodległość. Msza święta w
intencji naszej Ojczyzny o godzinie 1215.

W sobotę w salce parafialnej spotkanie scholii dziecięcej o 1030. Kurs
przedmałżeński o 1700.

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

Pomódlmy się teraz za zmarłych, których poleciliśmy w wypominkach rocznych i
miesięcznych. Polećmy Bogu także wszystkich, którzy w tym roku odeszli z naszej
Rodziny Parafialnej do wieczności: Wieczny odpoczynek ...

Naszym drogim Parafianom i miłym Gościom życzymy zdrowego i miłego
wypoczynku niedzielnego, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela.
Wszystkim na cały nowy tydzień życzymy wielu łask Bożych.
Szczęść Boże!
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