
01.01.2006 r. – Niedziela – Nowy Rok 

Oktawa Narodzenia Pańskiego - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki 

 

 Na progu Nowego roku Pańskiego 2006 składamy naszym drogim 

Parafianom, i Gościom serdeczne i gorące życzenia: Bożej opieki i 

błogosławieństwa, obfitości łaski i darów Ducha Świętego, oraz zdrowia, 

pomyślności w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym. 

Błogosławieństwo Narodzonego Jezusa niech wypełni wszystkie dni 

rozpoczętego dziś Nowego Roku i będzie umocnieniem i wsparciem dla 

nas,                  a przemożna opieka Świętej Bożej Rodzicielki Maryi 

dopomoże nam Wszystkim przeżyć ten rok w spokoju, zgodzie i miłości. 

Jezus Chrystus, Który jest jedyną Drogą, Prawdą i Życiem, niech 
prowadzi nas, nasze rodziny, parafię i całą Ojczyznę. 

Na początku Nowego Roku polecamy też wszystkich opiece i 

wstawiennictwu świętego Brata Alberta i Błogosławionego Stanisława 

Kazimierczyka - Patronów Krakowskiego Kazimierza. 

Ogłoszenia duszpasterskie 
 

1. Dziś Kościół obchodzi 39 Światowy Dzień Pokoju. Ojciec Św. Benedykt XVI napisał:                      
„Pan Jezus wzywa nas do okazywania przebaczenia, które jest znakiem doskonałej miłości”. 
Tymi słowami zachęca nas do gorącej modlitwy o przebaczenie, sprawiedliwość i pokój dla 
wszystkich mieszkańców Ziemi. 

 

2. Zapraszamy do wspólnego śpiewania Nieszporów Świątecznych i na Modlitwę na 
Zakończenie Dnia, o godz. 18:30. 

 

3. Od poniedziałku rozpoczynamy kolędę – czyli wizytę duszpasterską w domach naszych 
parafian przy ulicach: Starowiślnej, Rzeszowskiej, Jakuba, Kupa i Dietla. 
W przed dzień ministranci roznoszą zawiadomienia o dniu i godzinach kolędy. 

Celem kolędy jest wspólna modlitwa, błogosławieństwo na nowy rok, spotkanie z dziećmi i 

młodzieżą oraz zapoznanie się z problemami i warunkami życia parafian. 

Za życzliwe przyjęcie naszych księży na kolędzie z góry serdecznie dziękujemy.  



Na czas trwania kolędy kancelaria parafialna po południu będzie czynna tylko w czwartek, 

natomiast do południa otwarta bez zmian. 

 

4. W piątek – 6 stycznia przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli, święto 
obowiązkowe. Msze św. o godz.:6.30; 7.30; 8.00; 12.00; 16.00 i 19.00. Poświęcenie kredy i 
kadzidła na każdej Mszy św. 

 

5. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej jeszcze raz składamy najlepsze życzenia 
noworoczne. 

Szczęść Boże! 

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy 

6.02.2005 r. - V Niedziela zwykła 

Ogłoszenia duszpasterskie 

 

1. Dzisiejsza niedziela jest ostatnią niedzielą przed Wielkim Postem. 

Zapraszamy do wspólnego śpiewania Nieszporów Niedzielnych i na Modlitwę na 
zakończenie dnia razem z naszą wspólnotą zakonną o godz. 18:30. 
 

2. W najbliższą środę – 9 lutego – Popielec – początek Wielkiego Postu. 

Obrzęd pokutny, posypania głów popiołem w tym dniu na Mszach św. o godz. 6.30, 7.30, 

8.00, 12.00, 16.00 i 19.00. 

 

3. W Środę Popielcową, katolików obowiązuje post ścisły i nie można korzystać w tym dniu z 
dyspensy. 
Ojciec Święty Jan Paweł II w specjalnym Orędziu na Wielki Post wzywa wszystkich katolików 

do wzmożonej modlitwy i umartwienia. 

 

4. W Archidiecezji Krakowskiej od Środy Popielcowej, tj. od 9 lutego rozpoczyna się okres 
Spowiedzi i Komunii św. Wielkanocnej i trwa do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej – tj. do 
22 maja. 

 

5. Nabożeństwa Wielkopostne w naszym kościele: 
a. Droga Krzyżowa – w niedziele po zakończeniu Mszy św. ok. godz. 13.00; w piątki: dla 

dzieci - o godz. 17.00, dla ogółu parafian - o godz. 18.30, a dla młodzieży (szczególnie 
przygotowującej się do bierzmowania) - o godz. 19.30. 

b. Gorzkie Żale – w niedziele o godz. 16.45 z kazaniem pasyjnym, procesją 
Eucharystyczną w kościele, błogosławieństwem i ucałowaniem Relikwii Krzyża Św. 



c. Godzinki o Męce Pańskiej – w niedziele o godz. 7.40. 
 

6. Rekolekcje wielkopostne dla wszystkich grup parafialnych odbędą się od 13-17 marca. 
 

7. Kwartalne dni modlitw o ducha pokuty, dobrą Spowiedź św. i poprawę życia obchodzić 
będziemy od Środy Popielcowej do soboty włącznie. 

 

8. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na biednych w 
parafii i na prace w kościele. 

 

9. Z naszej Wspólnoty Parafialnej do wieczności odeszli: 
śp. Tadeusz Szymczykiewicz z ul. św. Sebastiana  

śp. Wanda Ochałek z ulicy Bocheńskiej 

Wieczny odpoczynek ... 

 

10. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej życzymy: miłego i zdrowego wypoczynku 
niedzielnego, Bożej opieki i błogosławieństwa oraz wielu łask i owocnego przeżycia 
tegorocznego Wielkiego Postu. 

Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych, zapewniając ich o pamięci w 
modlitwach i polecamy ich modlitwie nasze Rekolekcje Parafialne. 
 

Wszystkim życzymy: Szczęść Boże 

 

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy 

 

 

 

8.01.2006 – Niedziela – Święto Chrztu Pańskiego 

Ogłoszenia Duszpasterskie 

 

 

 



1. Dzisiejsza niedziela, obchodzona jako Święto Chrztu Pańskiego, kończy w Kościele okres 

Narodzenia Pańskiego, a od poniedziałku zaczyna się w Liturgii Okres Zwykły i trwa do wtorku przed 

Wielkim Postem. 

 

2. Zapraszamy dziś do wspólnego śpiewania Nieszporów Świątecznych i na 
Modlitw ę na zakończenie dnia razem z naszą Wspólnotą Zakonną o godz. 
18.30. 
 

3. Kolęda w tym tygodniu przy ulicach: Berka Joselewicza, Dajwór, Estery, 
Izaaka, Podbrzezie,             Św. Sebastiana,  Brzozowa, Szeroka i Dietla 
W czasie trwania kolędy, każdego dnia we Mszy św. o godz. 6.30 modlimy się w int. naszych parafian 

odwiedzanych po kolędzie, o Boże błogosławieństwo i zdrowie. 

Przypominamy, że Kancelaria Parafialna w czasie trwania kolędy czynna jest tylko do południa w 

godz. 10.00 – 12.00. i w czwartki po południu od 16.00 do 17.30 

 

4. W przyszłą Niedzielę 15 stycznia w salkach katechetycznych o godz. 12 zebranie rodziców i 

uczniów wyjeżdżających na tegoroczne zimowisko do Szczawnicy-Jaworki. Zimowisko organizowane 

jest przez parafialne koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. 

 

5. Chór parafialny przy Bazylice Bożego Ciała zaprasza chętnych do współpracy, próby chóru  

odbywają się w środy o godz. 19.00 w kancelarii parafialnej 

 

6. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na biednych w parafii i na 

prace w kościele. 

 

7. Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszli: 

śp. Józefa Karcz z ul. Miodowej 

śp. Mariusz Szlachta z ul. Wąskiej 

śp. Julianna Znamirowska z ul. Bożego Ciała 

śp. Andrzej Obrzut z ul. Dajwór  

śp. Andrzej Grabiec z pl. Wolnica 

śp. Romana Nowotarska z ul. Józefa 

śp. Wojciech Łoza z ul. Bocheńskiej 

śp. Janina Martyna z ul. Józefa 



Wieczny odpoczynek... 

 

8. Naszym Drogim Parafianom i Gościom – uczestnikom Ofiary Eucharystycznej życzymy: miłego i 

zdrowego wypoczynku niedzielnego, Bożej opieki, błogosławieństwa i wielu potrzebnych łask na cały 

tydzień. 

Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych zapewniając ich o pamięci w naszych modlitwach. 

 

Wszystkim życzymy: Szczęść Boże! 

 

Kanonicy Regularni Laterańscy 

 

 

15.01.2006 r. – II Niedziela Zwykła 

Ogłoszenia duszpasterskie 

 

 

 

1. Dziś Nabożeństwo Adoracyjne Najśw. Sakramentu z racji III Niedzieli miesiąca o godz. 18.30 
 

2. W dniach od 15 – 22 stycznia br. w Krakowskiej Archidiecezji obchodzony jest Tydzień 
Modlitw o Jedność Chrześcijan, pod hasłem:  

        „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt. 18,20)   

Sam Jezus Chrystus wzywa nas, abyśmy byli jedno i prosili Boga, aby nastała jedna Owczarnia 

i jeden Pasterz. 

W naszym kościele w intencjach jedności wszystkich chrześcijan będziemy modlić się przez 

cały tydzień na Mszy św. o godz. 12.00 w południe. 

 

3. W liturgii w tym tygodniu obchodzić będziemy: 
- we wtorek – św. Antoniego, opata; 

- w czwartek – św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa; 

- w sobotę – św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy; 



 

4. Kolęda w tym tygodniu przy ulicach: Bonifraterska, Bartosza, Pl. Bawół, Halicka, Gazowa, 
Maiselsa, Miodowa,  Podgórska, Przemyska, Warszauera, Wrzesińska,  Trynitarska. 

 

5. Młodzież  naszej parafii, która lubi i chce śpiewać lub grać na jakim instrumencie, zapraszamy 
na spotkanie organizacyjne Grupy Muzycznej w poniedziałek 16.01 na godz. 17.30 do Domu 
Katechetycznego.  

 

6. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na biednych w 
parafii i prace prowadzone w naszym kościele. 

  

7. Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszli: 
- śp. Józefa Ciak z ul. Nowej 

- śp. Zdzisław Podsiadło z ul. św. Sebastiana 

- śp. Helena Szałata z ul. Bożego Ciała 

- śp. Irena Dydyńska z ul. Bocheńskiej 

- śp. Marek Włodarz z ul. Józefa 

- śp. Maria Małecka z ul. Przemyskiej 

- śp. Katarzyna Urbaniec z ul. Starowiślnej 

        Wieczny odpoczynek ... 

 

8. Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i Gościom 
życzymy spokojnego i zdrowego wypoczynku niedzielnego oraz Bożej opieki i 
błogosławieństwa na cały tydzień. 
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych, zapewniając ich o pamięci w naszych 

modlitwach. 

 

Wszystkim życzymy Szczęść Boże! 

 

Kanonicy Regularni Laterańscy 

 

 

22. 01. 2006 r. - III Niedziela Zwykła 

Ogłoszenia duszpasterskie 



 

 

 

1.   Zapraszamy do wspólnego śpiewania Nieszporów Niedzielnych i Modlitwę na zakończenie 
dnia razem z naszą Wspólnotą Zakonną dziś o godz. 18.30. 

 

2. W tym tygodniu w Liturgii obchodzić będziemy: 
we wtorek - św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła, 

w środę - Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, odpust u Księży Misjonarzy na 

Stradomiu. 

w czwartek - św. Biskupów Tymoteusza i Tytusa, 

w piątek - bł. Jerzego Matulewicza, biskupa. W naszym zakonie w tym dniu 

obchodzimy rocznicę śmierci Rodziców naszych Współbraci Zakonnych – Msza św. 

Koncelebrowana o godz. 6.30. 

w sobotę - św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła. 

 

3. W tym tygodniu kolęda przy ulicach: Bożego Ciała, Józefa, Mostowa, Nowa i Pl. Nowy. 
 

4. Młodzież naszej parafii zapraszamy na spotkania „Młodzieżowej Grupy Wokalno-
Muzycznej”, które odbywają się w poniedziałki o godz. 17.30 i w czwartki o godz. 17.15 w 
salkach katechetycznych.  

 

5. Caritas Archidiecezji Krakowskiej gorąco dziękuje wszystkim, którzy przekazali jej 1% 
podatku dochodowego podczas rozliczeń za 2004 rok. Także w tym roku Caritas prosi o tego 
typu pomoc, dzięki której można dofinansować placówki dla potrzebujących.  
Informacje i przekazy znajdują się na ołtarzach: Miłosierdzia Bożego i św. Michała Archanioła.    

 

6. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na ubogich w parafii 
i na prace w kościele. 

 

7. Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszedł: 
śp. Andrzej Gąśenica-Łuszczek z ul Podgórskiej. 

 

Wieczny odpoczynek racz… 

 



8. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Parafianom i Gościom życzymy 
zdrowego i radosnego wypoczynku niedzielnego, wielu łask Bożych, opieki i 
błogosławieństwa na rozpoczynający się nowy tydzień. 
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych obejmując ich naszą modlitwą.  

 

Wszystkim życzymy: Szczęść Boże! 

 

    Księża Kanonicy Regularni Laterańscy   

        

29.01.2006 r.- IV Niedziela Zwykła 

Ogłoszenia Duszpasterskie 

 

1. Zapraszamy do wspólnego śpiewania Nieszporów Niedzielnych i na Modlitwę 
Kościoła na zakończenie dnia razem z naszą Wspólnotą Zakonną o godz. 18.30 

 

2. Parafie Archidiecezji Krakowskiej uczestniczą przez cały rok w nocnej Adoracji 
Najświętszego Sakramentu w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w 
Łagiewnikach. 
Nasza parafia Bożego Ciała ma wyznaczoną adorację z poniedziałku na wtorek, 

tj. z 30-31 stycznia. Początek Adoracji w Kaplicy Najświętszego Sakramentu w 

Nowej Bazylice Miłosierdzia Bożego o godz. 21.00, a zakończenie o godz. 5.00 

rano. 

Serdecznie zachęcamy parafian – czcicieli Miłosierdzia Bożego o włączenie się 

w tę Adorację przynajmniej przez jedną godzinę. Specjalną prośbę i zachętę 

kierujemy do Arcybractwa Najświętszego Sakramentu, Członków Żywego 

Różańca i Apostolstwa Modlitwy, Rodziny Radia Maryja, i inne, również 

młodzieżowe organizacje. Dokładny program tej Adoracji jest wywieszony w 

przedsionkach kościoła 

 

 

3. W czwartek przypada Święto Ofiarowania Pańskiego, czyli Matki Bożej 
Gromnicznej. 
Poświecenie świec, zwanych gromnicami odbędzie się na każdej Mszy św. 

Msze św. o godz. 6.30, 7.30, 8.00, 12.00, 16.00, 19.00. 



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

o godz. 19.00. 

Prosimy, aby ze świecami zabrać tekturowe zabezpieczenia, przed zalaniem 

woskiem ławek i posadzki. 

 

4. W dniu 2 lutego obchodzimy X Dzień Życia Konsekrowanego, w kościołach 
klasztornych odnawia się w tym dniu śluby zakonne. Nasza Wspólnota Zakonna 
Księży Kanoników Regularnych Laterańskich odnowi swoje śluby zakonne na 
Mszy Św. o godz. 19.00 

 

5. W Liturgii obchodzić będziemy: 
w piątek - św. Błażeja, biskupa i męczennika, specjalne błogosławieństwo 

świecami św. Błażeja przeciwko chorobom gardła po Mszy św. o godz. 12.00. 

 

6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza 
sobota miesiąca. Dzieci obchodzące I piątki miesiąca zapraszamy na Mszę św. 
o godz. 16.00, spowiedź przed Mszą św. od godz. 15.30 

 

7. Od poniedziałku kolęda przy ul. Mostowej i dokończenie ulicy Bocheńskiej. 
 

8. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na 
biednych w parafii i na prace w kościele.  

 

9. Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odszedł: 
śp. Jan Karcz z ul. Starowiślnej 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 

 

10. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym drogim Parafianom i 
Gościom życzymy zdrowego i miłego wypoczynku niedzielnego, Bożej opieki i 
błogosławieństwa oraz wielu potrzebnych łask na nowy tydzień. 
Pozdrawiamy ludzi chorych starszych i samotnych, zapewniając ich o pamięci w 

modlitwach. 

 

Wszystkim życzymy: Szczęść Boże! 

 

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy  



 

12.02.2006 – VI Niedziela Zwykła 

Ogłoszenia Duszpasterskie 

 

 

 

 

1. Nieszpory Niedzielne i modlitwa kapłańska na zakończenie dnia razem z 
naszą Wspólnotą Zakonną o godz. 18.30. 

 

2. We wtorek obchodzić będziemy święto liturgiczne świętych Cyryla, 
mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy.  

 

3. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, 
na biednych w parafii i na prace prowadzone w naszym kościele. 

 

4. Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odszedł: 
Śp. Kazimierz Węgrzyn z ul. Trynitarskiej. 

Wieczny odpoczynek…  

 

5. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim 
Parafianom i Gościom życzymy: miłego i zdrowego wypoczynku 
niedzielnego, Bożej opieki i błogosławieństwa oraz wielu łask  na 
rozpoczęty tydzień. 

 Dzieciom i młodzieży, rozpoczynającym swój wypoczynek zimowy   

 życzymy wielu miłych przeżyć, zdrowia i bezpieczeństwa. Polecamy ich   

 opiece Bożej w naszych modlitwach.  

 Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych, zapewniając ich o     



 pamięci w modlitwach  

 

Wszystkim życzymy: Szczęść Boże 

 

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy 

 

 

 


