
 

2014 rok 
1 STYCZNIA 2014 – NOWY ROK 

OKTAWA NARODZENIA PAŃSKIEGO - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI 

 Na progu Nowego roku Pańskiego 2014 składamy naszym drogim Parafianom, 

Gościom, Przyjaciołom i Dobrodziejom najserdeczniejsze życzenia: Bożej opieki i 

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

pomyślności w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym. 

W roku wiary życzymy Wam wszystkim. aby Matka Jezusa Chrystusa 

wyprosiła Wam łaskę wiary mocnej i żywej. Aby wiara w Boga przenikała wasze 

modlitwy, prace i cierpienia. Życzymy, abyście sami będąc mocni wiarą, innym 

pomagali dźwigać trudy ich życia.  

Z mocną wiarą prosimy: Jezu, nasz Zbawicielu: idź z nami przez wszystkie 

dni tego Nowego Roku, błogosławi nas, nasze Rodziny, Parafię naszą i Ojczyznę. 

Na progu tego Nowego Roku polecamy też wszystkich opiece i 

wstawiennictwu Świętego Stanisława Kazimierczyka i Świętego Brata Alberta - 

Patronów Krakowskiego Kazimierza.  



 
Ogłoszenia duszpasterskie 

 
1. Dziękujemy wszystkim, którzy wczoraj wzięli udział w nabożeństwie na zakończenie 

Starego roku 2013. Dzisiaj Nowy Rok – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Dziś 

z całym Kościołem i wszystkimi Ludźmi Dobrej Woli modlimy się o POKÓJ. Od 47 

lat 1 stycznia jest dniem modlitw o pokój. 
 

2. Od wtorku, (od 7 stycznia) rozpoczniemy kolędę – czyli wizytę duszpasterską w 

rodzinach naszej 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, 2013 roku. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie …  
 

5. Na dobre przeżycie wszystkich dni Nowego Roku Pańskiego 2014 przyjmijmy 

błogosławieństwo Wszechmogącego Boga.  
 

Szczęść Boże: Kanonicy Regularni Laterańscy 

05.01.2014 – 2 Niedziela po Narodzeniu Pańskim  

Ogłoszenia Duszpasterskie 
 

Dzisiaj przeżywamy 2 Niedzielę po Narodzeniu Pańskim.  

 

Jutro Uroczystość Objawienia Pańskiego. W tradycji Polskiej ta uroczystość nazywana 

jest Uroczystością Trzech Króli. Jutro po Mszach Świętych święcić będziemy kredę i 

kadzidło. Msza święte jutro będą odprawiane jak w każdą niedzielę. Taca z Trzech 

Króli przeznaczona jest na Misje.  

 

W następną niedzielę Święto Chrztu Pańskiego. Będziemy dziękować Bogu za 

dar Chrztu Świętego, jaki każdy z nas otrzymał.  

 

Od wtorku, (od 7 stycznia) rozpoczniemy kolędę – czyli wizytę duszpasterską w rodzinach naszej 

Parafii przy ulicach Starowiślnej, Dietla i Wrzesińskiej, Świętego Sebastiana, Trynitarskiej i Gazowej. 



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. W każdy dzień, gdy będzie 

trwała Kolęda w Parafii, będzie sprawowana Msza św. o godz. 1200 w int. naszych Parafian, 

którzy tego dnia przyjmują kolędę. Tych którzy mogą zapraszamy do uczestniczenia 

w tych Mszach Świętych.  

 

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

 

W zakrystii i kancelarii można zapisywać się na pielgrzymkę do Piekar Śl. i 

Panewnik.  

 

Dzisiaj przypada 40 rocznica urodzin naszego Organisty Pana Jarosława Raczka. 

Dziękujemy razem z Panem Jarosławem Panu Bogu za dar życia i za wszystkie 

łaski, jakie otrzymał od Boga. Panu Organiście dziękujemy za wielkie 

zaangażowanie i za ofiarną pracę dla naszej Parafii. Życzymy Panu Jarosławowi, 

aby Bóg pobłogosławił jego życie na długie lata.  

 

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w minionym tygodniu na 

potrzeby naszej parafii i na nasze Zakonne Seminarium.  

 

Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszły + Maria Nawara z ul. Przemyskiej i + Irena 

Łukasik z ul. Józefa. Polećmy Je Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie … 

 

Wszystkim naszym Drogim Parafianom, naszym Gościom i 

Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki 

Matki Zbawiciela. 

 

Kanonicy Regularni Laterańscy 

06.01.2014 – Uroczystość Objawienia Pańskiego 



 

Trzech Króli  

Ogłoszenia Duszpasterskie 

 

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 2014, który mija od narodzenia Pana Jezusa. 

Taca z trzech Króli przeznaczona jest na Misje.  

 

Dzisiaj mija 35 lat od dnia święceń biskupich Ks. Kardynała Franciszka 

Macharskiego, 18 lat od święceń Biskupich kardynała Stanisława Ryłko. Pamiętamy 

nie tylko o rocznicy – pamiętamy także o niedawnym apelu Ks. Kardynała Metropolity 

z prośbą o modlitwę w intencji zdrowia Ks. Kardynała Macharskiego.   

 

Dzisiaj w Bielsku Białej będzie konsekrowany na biskupa Ks. Roman Pindel. 

Nowego Biskupa który przez ostanie półtora roku był Rektorem Seminarium 

Metropolitalnego w Krakowie. Dla Księdza Biskupa Romana prosimy o światło Ducha 

Świętego, aby zgodnie z planem Boga realizował posługę biskupia w Kościele Bożym. 

 

Od jutra, (od 7 stycznia) rozpoczniemy kolędę – czyli wizytę duszpasterską w rodzinach naszej 

Parafii przy ulicach Starowiślnej, Dietla i Wrzesińskiej, Świętego Sebastiana, Trynitarskiej i Gazowej. 

Wcześniej ministranci będą roznosić zawiadomienie o kolędzie. W każdy dzień, gdy będzie trwała 

Kolęda w Parafii, będzie sprawowana Msza św. o godz. 1200 w int. naszych Parafian, którzy tego dnia 

przyjmują kolędę: o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej, zdrowie i potrzebne łaski.  

 

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

 



W niedzielę święto Chrztu Pana Jezusa. Jest to okazja, aby podziękować Bogu za Sakrament 

Chrztu Świętego i odnowić nasze przyrzeczenia chrzcielne. 

 

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na potrzeby naszej Parafii i za dzisiejsze ofiary 

złożone na tacę, które są przeznaczone na Misje. 

 

Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłego dnia 

świątecznego, Bożego błogosławieństwa o opieki Matki Zbawiciela. Siostry i Bracia 

niech wasze serca i wasze rodziny, niech wasze domy i mieszkania w dzisiejsze 

święto zostaną napełnione pokojem, radością i miłością.  

Kanonicy Regularni Laterańscy 

 

 

12.01.2014 – Niedziela Chrztu Pańskiego 

Ogłoszenia Duszpasterskie 

 

Dzisiaj przeżywamy Święto Chrztu Pańskiego i dziękujemy Bogu za dar 

chrztu św., jaki każdy z nas otrzymał. Dzisiejsze święto kończy okres 

Narodzenia Pańskiego. Od jutra rozpoczyna się w liturgii okres zwykły, który 

będzie trwał do Środy Popielcowej.  

 

Jutro kolejną rocznicę swoich urodzin będzie obchodził nasz Współbrat 

Ks. Ryszard Siuta CRL. Msza Święta z tej okazji jutro o godzinie 1200. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.  

 

Kolęda w tym tygodniu przy ulicach: Starowiślnej, Brzozowej, Berka Joselewicza, 

Bocheńskiej, Meiselsa, Miodowej, Krakowskiej, Mostowej, Bożego Ciała i Placu Wolnica. Przez 

wszystkie dni trwania kolędy, codziennie będzie sprawowana Msza św. o 1200 w int. naszych 

Parafian, którzy tego dnia przyjmują kolędę: o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki 

Najświętszej, zdrowie i potrzebne łaski.  



 

W dniach od 19 do 26 stycznia, jak każdego roku przeżywać będziemy 

Tydzień Modlitw o jedność Chrześcijan.  

 

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w minionym tygodniu 

na potrzeby misji, a także na potrzeby naszej parafii. Dziękujemy za kolejne 

ofiary indywidualne na prace prowadzone przy naszej Bazylice.  

 

Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odszedł + Czesław Świderski: 

mieszkał przy ul. Podgórskiej. Polecajmy go Miłosierdziu Bożemu …   

 

Wszystkim naszym Drogim Parafianom, naszym Gościom i 

Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa, opieki 

Matki Zbawiciela i naszego patrona Świętego Stanisława Kazimierczyka. 

 

Szczęść Boże!  

 

Kanonicy Regularni Laterańscy 

 

2 Niedziela Zwykła – 19.01.2014  

Ogłoszenia duszpasterskie 

 

Dzisiaj 2 Niedziela Zwykła.  

 

W liturgii w tym tygodniu obchodzić będziemy:  

-  we wtorek – św. Agnieszki, Dziewicy i męczennicy;  

-  w piątek – wspomnienie św. Franciszka Salezego, bpa i doktora Kościoła; 



-  w sobotę – święto nawrócenia św. Pawła, Apostoła; 

 

 Jutro przypada 30 rocznica urodzin ks. Dawida Kövera CRL. Msza Święta z okazji urodzin 

będzie odprawiona w następną niedzielę o godzinie 1100. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w 

intencji Księdza Dawida.    

 

We wtorek dzień imienin naszego Pana Organisty Jarosława. Msza św. w int. Pana Organisty 

we wtorek o godzinie 1200. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.  

  

21 stycznia - Dzień Babci, 22 tycznia – Dzień Dziadka. Babciom i Dziadkom składamy 

najlepsze życzenia i łączymy je z darem modlitwy. Dla zmarłych prosimy Boga o wieczną nagrodę.  

 

W naszej Parafii trwa kolęda, czyli wizyta duszpasterska. Kolędować będziemy przy tych 

ulicach i placach, gdzie do tej pory nie było jeszcze kolędy. Przed kolędą ministranci przynoszą 

zawiadomienie o kolędzie. Za przyjmujących kolędę modlimy się codziennie w czasie Mszy świętej o 

godzinie 1200. Tych którzy mogą być na Mszy św. w dniu kiedy mają kolędę serdecznie do tego 

zachęcamy.   

 

W dniach od 18 do 25 stycznia 2014 roku przeżywamy Tydzień Modlitw o Jedność 

Chrześcijan. Pod hasłem "Czyż Chrystus jest podzielony?", które jest cytatem z Listu św. 

Pawła do Koryntian (1 Kor 1,1-17) modlimy się o Jedność Chrześcijan.  
 

 Opłatek dla Arcybractwa V Ran Pana Jezusa i adoracji Najświętszego Sakramentu  i Żywego 

Różańca w następną niedzielę po Mszy św. o godzinie 930. 

 

Spotkanie kandydatów do bierzmowania 30 stycznia 2014 [w czwartek] o godzinie 1700. Spotkanie 

odbędzie się w Bazylice. Już teraz zapraszamy. 

 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na potrzeby 

naszej Parafii, na nasze Zakonne Seminarium Duchowne. 

 

Dzisiaj przy naszej bazylice Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta prowadzi kwestę na 

rzecz najuboższych i bezdomnych naszej parafii i naszego miasta. Dziękujemy wszystkim ludziom 

dobrej woli, którzy pomagają najbardziej potrzebującym   



 
Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszli:  + Krystyna Kumala – Majchrzak i + 

Andrzej Wydra [ostatnio mieszkali poza parafią]. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu: Wieczny 

odpoczynek … 

 

Wszystkim naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej 

niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela.  

 

Kanonicy Regularni Laterańscy 

 

26.01.2014 – III Niedziela Zwykła 

Ogłoszenia Duszpasterskie 

 

Dzisiejsza niedziela jest 3 Niedzielą Zwykłą w Kalendarzu Liturgicznym Kościoła.  

 

W Liturgii w tym tygodniu, obchodzić będziemy: 

 we wtorek – wsp. św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła; 

 w piątek – wspomnienie św. Jana Bosko, kapłana; 

 w niedzielę – święto Ofiarowania Pańskiego; 

  

W niedzielę, 2 lutego, przypada Święto Ofiarowania Pańskiego i Dzień Życia 

Konsekrowanego. Msze św. jak w każdą niedzielę. Na Msze Święte przynosimy 

ze sobą świece. Przed Mszą Świętą o godz. 9
30

 będzie procesja ze świecami a w 

czasie Mszy Świętej odnowienie ślubów zakonnych przez naszą Wspólnotę 

Zakonną. Ofiary składane w następną niedzielę na tacę są przeznaczone są na 

zakony klauzurowe. 

 

W czwartek o godzinie 17
00

 w bazylice odbędzie się spotkanie kandydatów do 

bierzmowania. Jest to spotkanie dla klas 1, 2 i 3 gimnazjum.  

 



W tym tygodniu pierwsza sobota miesiąca.  

 

W tym tygodniu dokończenie kolędy w naszej Parafii. Będziemy kolędować przy 

ulicy Bonifraterskiej, Bożego Ciała, Estery, Halickiej, Józefa i Wąskiej. Jeżeli ktoś 

nie mógł przyjąć kolędy, a chciałby jeszcze to uczynić, może to zgłosić w 

zakrystii lub Kancelarii Parafialnej. 

 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary na nasze Zakonne Wyższe Seminarium 

Duchowne i na potrzeby naszej Parafii.     

 

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym drogim Parafianom, 

Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa, 

opieki Matki Najświętszej i Świętego Stanisława Kazimierczyka .  

 

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy 

 

 

 

 

 

 

 

2 lutego 2014 roku 

Święto Ofiarowania Pańskiego, 

(Matki Bożej Gromnicznej). 

 



 

Poświecenie gromnic odbędzie się  

na każdej Mszy świętej 

 

Msze Święte są odprawiane jak w każdą niedzielę . 

 

Uroczyste poświęcenie i procesja ze świecami w 

bazylice przed Mszą św. o godz. 930. 

 

2 lutego obchodzimy 

 

XVIII Dzień Życia Konsekrowanego. 

 

w kościołach zakonnych odnawia się w tym dniu 

śluby zakonne. Prosimy o modlitwę w intencji 

Kapłanów Zakonnych, Braci Zakonnych i Sióstr 

Zakonnych 

 

módlmy się i o nowe powołania  

do życia konsekrowanego 

 



 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

02.02.2014 R. – 4 NIEDZIELA ZWYKŁA 

ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO  

 DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO 

 

Dzisiejsza niedziela to 4 niedziela zwykła w kalendarzu Liturgicznym Kościoła. 

Dzisiaj także przeżywamy Święto Ofiarowania Pańskiego i Dzień Życia 

Konsekrowanego. Modlimy się za siostry zakonne, braci i kapłanów zakonnych.  

Podczas Mszy Świętej o godzinie 9
30

 uroczysta procesja ze świecami i 

odnowienie ślubów zakonnych przez naszą Wspólnotę Zakonną.  

 

W poniedziałek wspomnienie Świętego Błażeja, patrona od chorób gardła. 

Błogosławieństwo świec ku czci św. Błażeja – jutro – po Mszy o 12
00

.  

 

W środę wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy. Błogosławieństwo 

chleba i wody ku czci św. Agaty w środę po wszystkich Mszach św. 

 

W piątek wspomnienie świętych męczenników Pawła Miki i Towarzyszy; 

 

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. 

 

W tym tygodniu pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Msza św. dla 

dzieci i kandydatów do bierzmowania w piątek o godzinie 19
00

. 

 

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, 

potrzeby Parafii i za ofiary indywidualne na prace prowadzone przy Bazylice. 

 

Z naszej Rodziny parafialnej do wieczności odszedł + Ryszard Korczak z ul. 

Starowiślnej. Polecajmy go Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek … 

 



Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej 

niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej.   

 

    Kanonicy Regularni Laterańscy 

 

09.02.2014 r. – V Niedziela Zwykła 

Ogłoszenia Duszpasterskie 

 

 

Dzisiejsza niedziela jest piątą Niedzielą Zwykłą w Roku Liturgicznym 

Kościoła.  

 

We wtorek wspomnienie N.M.P. z Lourdes i XXII Światowy Dzień 

Chorego. W tym dniu będziemy się modlić za wszystkich cierpiących na 

świecie, a zwłaszcza za chorych z naszej parafii i z naszych rodzin. Msza św. 

dla chorych we wtorek o godzinie 1200. W czasie tej mszy świętej będzie 

udzielany sakrament chorych. Prośba serdeczna: jeżeli możemy - pomóżmy 

chorym z naszych rodzin  i chorym sąsiadom w dotarciu na ich Mszę św. 

 

W najbliższą środę comiesięczna Msza dla chorych o 1600. 

 

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

 

Z naszej rodziny Parafialnej Bóg odwołał do wieczności + Cecylię 

Nurek z ul. Starowiślnej i + Piotra Młodak z ul. Miodowej. Zmarło także 

dziecko, noworodek: Gabriela Koterbicka – modlimy się o pociechę dla 

rodziny Gabrieli, a wszystkich wiernych zmarłych polecamy Bożemu 

Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek … 

 

Wszystkim, naszym drogim Parafianom, miłym Gościom i 

Dobrodziejom naszej Parafii życzymy miłej niedzieli, Bożego 



błogosławieństwa, opieki Matki Najświętszej i Świętego Stanisława 

Kazimierczyka. 

 

Kanonicy Regularni Laterańscy 

6 Niedziela Zwykła 

16.02.2014 rok 

1. Dzisiaj szósta Niedziela Zwykła w Kalendarzu Liturgicznym Kościoła. 

 

  

 

2. Pragniemy bardzo serdecznie podziękowania wszystkim, którzy w miniony wtorek uczestniczyli w 

Światowym Dniu Chorego. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w tej uroczystości i dziękujemy 

tym, którzy chorym pomogli dotrzeć do kościoła na to święto. 

 

3. W czwartek o godzinie 1700spotkanie kandydatów do bierzmowania z klasy trzeciej gimnazjum. Na 

to spotkanie zapraszamy do salki przy Kancelarii Parafialnej. 

 

4. W sobotę będziemy przeżywać Święto katedry Świętego Piotra Apostoła. W to święto w sposób 

szczególny modlić się będziemy za Papieża Franciszka, następcę Świętego Piotra Apostoła. Modlić się 

także będziemy o dobre przygotowanie i o owocne przeżycie Kanonizacji Bł. Papieża Jana XXIII i Bł. 

Papieża Jana Pawła II. 

 

5. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na potrzeby parafii i na nasze Zakonne Seminarium 

Duchowne. Dziękujemy za ofiary składane na tacę i za indywidualne dary. Dziękujemy za modlitwę w 

intencji Parafii i w intencji Kapłanów posługujących w naszej Parafii. 

 

6. Z naszej Rodziny Parafialnej odszedł do wieczności + Zygmunt Pyrz. Mieszkał przy ulicy Mostowej. 

Polecajmy go Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek … 

 

7. Wszystkim Uczestnikom Mszy Świętej: naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom 

życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej. 



 

Kanonicy Regularni Laterańscy 

 

23.02.2014 r. – VII Niedziela Zwykła 

Ogłoszenia Duszpasterskie 

 

Dzisiaj siódma Niedziela Zwykła w Kalendarzu Liturgicznym Kościoła.  

 

W tym tygodniu przypada ostatni piątek miesiąca. Zapraszamy w piątek o 

godz. 1830 na wypominki za zmarłych. Msza Św. za zmarłych poleconych w 

wypominkach rocznych w piątek o godzinie 1900. 

 

W sobotę pierwsza sobota miesiąca. Zachęcamy do uczestniczenia we Mszy 

Świętej i do przyjmowania Komunii Świętej wynagradzającej Niepokalanemu 

Sercu Maryi za grzechy całego świata. Masza Św. w intencji dobrodziejów 

naszej Parafii w sobotę o godz. 800. 

 

W każdą 1, 2, 3 i 4 sobotę miesiąca trwa Kurs Przedmałżeński dla 
narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa. Spotkania 
odbywają się w sali katechetycznej. Początek spotkań o godzinie 1700 .  

 

Dzień modlitwy i postu w intencji Ukrainy: Wydarzenia na Ukrainie, których 
jesteśmy świadkami, są dla nas wezwaniem do modlitewnej solidarności 
w intencji pokojowego rozwiązania tego dramatycznego konfliktu. Dlatego 
zwracamy się z prośbą do wszystkich wiernych Kościoła Katolickiego 
w Polsce, aby najbliższy piątek 28 lutego br., stał się dla nas dniem modlitwy 
i postu w intencji Ukrainy. Do Was, Bracia i Siostry, kierujemy apel o gesty 
solidarności i wsparcie dla narodu ukraińskiego. Naszą braterską pamięcią 
obejmujemy wszystkie ofiary bratobójczego konfliktu, a rodzinom poległych 
wyrażamy słowa serdecznego współczucia i modlitewnej pamięci.   
/Prezydium Konferencji Episkopatu Polski/ 



W każdy czwartek od porannej do wieczornej Mszy Świętej w naszej Bazylice 

trwa wystawienie Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy do adoracji i 

modlitewnego uwielbienia Chrystusa obecnego z nami w Najświętszym 

Sakramencie.  

 

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na potrzeby parafii i na nasze 

Zakonne Seminarium Duchowne. Dziękujemy za ofiary składane na tacę i za 

indywidualne ofiary na prace prowadzone w naszej Bazylice.  

 

Wszystkim Uczestnikom Mszy Świętej: naszym drogim Parafianom, Gościom 

i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki 

Matki Najświętszej. 
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02.03.2014 r. – VIII Niedziela Zwykła 

Ogłoszenia Duszpasterskie 

 

Dzisiaj Ósma Niedziela Zwykła w Roku Liturgicznym Kościoła – ostatnia 

przed Wielkim Postem. 

 

W środę – 5 marca – Popielec – początek Wielkiego Postu. Obrzęd 

pokutny posypania głów popiołem w środę na wszystkich Mszach św. o godz. 

630, 800, 1200, 1600 i o 1900. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do tej 

prastarej praktyki pokutnej. W Środę Popielcową wszystkich wierzących 

obowiązuje post ścisły i nie można w tym dniu korzystać z żadnej dyspensy.  

 

Nabożeństwa Wielkopostne w naszym kościele: 

Droga Krzyżowa – w niedzielę po zakończeniu Mszy św. ok. godziny 1300;  



Droga Krzyżowa – w piątek dla dzieci i dla kandydatów do bierzmowania  – o 

godzinie 1700, dla wszystkich o godz. 1830. 

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. 

 

W tym tygodniu 1 czwartek i 1 piątek miesiąca.  

 

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 2 marca 2014 okres 

spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej i potrwa on do 15 czerwca [do 

uroczystości Trójcy Przenajświętszej].  

 

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium 

Duchowne Iza ofiary indywidualne na potrzeby naszej Parafii. 

 

Z naszej rodziny Parafialnej Bóg odwołał do wieczności + Reginę Klamka – 

mieszkała przy ul. Meiselsa. Polecajmy ją Miłosierdziu Bożemu: Wieczny 

odpoczynek … 

 

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym drogim 

Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego 

błogosławieństwa, opieki Matki Zbawiciela i wstawiennictwa przed Bogiem 

Świętego Stanisława Kazimierczyka. 
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W środę – 5 marca 2014 – 

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. 



05.03. 2014 – Środa Popielcowa 

Ogłoszenia Duszpasterskie 

 

1. Dzisiaj rozpoczynamy Okres Wielkiego Postu. Obrzęd pokutny posypania 

głów popiołem w środę na wszystkich Mszach św. o godz. 6
30

, 8
00

, 12
00

, 

16
00

 i 19
00

. W Środę Popielcową wszystkich wierzących obowiązuje post 

ścisły i nie można w tym dniu korzystać z żadnej dyspensy. 

 

2. Nabożeństwa Wielkopostne w naszym kościele: 

Droga Krzyżowa – w niedzielę po zakończeniu Mszy św. ok. godziny 1300;  

Droga Krzyżowa – w piątek dla dzieci i dla kandydatów do bierzmowania  – 

o godzinie 1700, dla wszystkich o godz. 1830. 

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. 

 

3. W tym tygodniu 1 czwartek i 1 piątek miesiąca.  

 

4. Kwartalne dni modlitw o ducha Pokuty, dobrą spowiedź i poprawę życia 

trwają od dzisiaj do niedzieli. 

 

5. 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.  

 

 

6. 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.  

 



7. Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Miłym Gościom i Dobrodziejom 

naszej Parafii życzymy dobrego przeżycia Wielkiego Postu i ducha 

pokuty, który prowadzi do nawrócenia i pojednania się z Bogiem i 

ludźmi. Przyjmijmy błogosławieństwo Wszechmogącego Boga.  
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09.03.2014 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. 

 

Droga Krzyżowa w Wielkim Poście w naszym kościele w piątki: 

   o godz. 17.00 – dla dzieci i młodzieży 

o godz. 18.30 – dla ogółu parafian; 

 

Spotkania Kandydatów do bierzmowania klas III gimnazjum [i starszych] 

bezpośrednio po Drodze Krzyżowej w piątek o godz. 17.00. 

 



Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym, błogosławieństwem 

Eucharystycznym dziś o godz. 1645. Na zakończenie nabożeństwa ucałowanie 

Relikwii Krzyża św. Za udział w Gorzkich Żalach można uzyskać odpust zupełny pod 

zwykłymi warunkami. 

 

Czas Wielkiego Postu to czas modlitwy, trzeźwości i dzieł pokutnych. Podejmijmy 

te dzieła. Prosimy o modlitwę o nawrócenie grzeszników. Bardzo prosimy, 

szczególnie teraz w Wielkim Poście o spowiedź i Komunię Świętą. Módlmy się o 

dobre rekolekcje wielkopostne w naszych szkołach i w naszej Parafii.  

 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary na nasze Zakonne Seminarium 

Duchowne i na potrzeby parafii. Dziękujemy za kolejne ofiary indywidualne na 

prace prowadzone w naszej Bazylice.  

 

Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszli + Tadeusz Kopeć z ul. 

Bocheńskiej, + Janina Krełowska z ul, Świętego Sebastiana i + Andrzej  Świątkiewicz 

z ul. Szerokiej. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek … 

 

Wszystkim naszym Drogim Parafinom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłego 

wypoczynku niedzielnego, zdrowia i Bożego błogosławieństwa i owocnego 

przeżywanie Wielkiego Postu.  
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16.03.2014 r. – Ogłoszenia Duszpasterskie 

na II Niedzielę Wielkiego Postu 

 

Przeżywamy 2 Niedzielę Wielkiego Postu.  



 

Zachęcamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych: 

 

Gorzkie Żale dziś o godz. 1645. Za udział w Gorzkich Żalach można uzyskać odpust 

zupełny pod zwykłymi warunkami. 

 

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

 

Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu: 

   o godz. 17.00 – dla dzieci i młodzieży 

o godz. 18.30 – dla ogółu parafian; 

 

Spotkania Kandydatów do bierzmowania klas III gimnazjum [i starszych] 

bezpośrednio po Drodze Krzyżowej w piątek o godz. 17.00. 

 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary na nasze Zakonne Seminarium 

Duchowne i na potrzeby parafii. Dziękujemy za kolejne ofiary indywidualne na 

prace prowadzone w naszej Bazylice.  

 

W ubiegłym tygodniu do wieczności odszedł + Henryk Nowak z ul. Wąskiej. Wieczny 

odpoczynek… 

 

 

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, Gościom i 

Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Zbawiciela.  
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23.03.2013 r. – III Niedziela Wielkiego Postu 

Ogłoszenia Duszpasterskie 

 

Przeżywamy 3 Niedzielę Wielkiego Postu.  

 

Zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych: Gorzkie Żale dziś o godz. 1645. 

Za udział w Gorzkich Żalach można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

 

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

 

Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu: 

   o godz. 17.00 – dla dzieci i młodzieży 

  o godz. 18.30 – dla ogółu parafian; 

 

Spotkania Kandydatów do bierzmowania klas III gimnazjum [i starszych] bezpośrednio 

po Drodze Krzyżowej w piątek o godz. 1700. 

 

W naszej Parafii REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE rozpoczniemy za tydzień, 30 marca, w 4 

niedzielę Wielkiego Postu. Szczegółowy plan rekolekcji będzie podany w następną 

niedzielę.  

 

We wtorek Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Z racji Dnia Świętości Życia na 

Mszach o 1200 i 1900 osoby chętne rozpoczną Duchową Adopcję Dziecka Poczętego. 

Zachęcamy do podejmowania duchowej adopcji nienarodzonego dziecka, znajdującego 

się w niebezpieczeństwie zagłady. Módlmy się także za rodziców tych dzieci.  

 



Rozliczenie druków PIT w od najbliższego wtorku w kancelarii Parafialnej w godzinach 

od 1830 – 1930. Więcej informacji na plakatach w przedsionkach Bazyliki. 

 

W przedsionkach Bazyliki wywieszone są informacje na temat KOLONII LETNICH DLA 

DZIECI. Zachęcamy do zapoznawania się z informacjami na ten temat.  

 

Towarzystwo Brata Alberta zbiera pieniądze na pomoc dla biednych, bezdomnych. 

Prosimy o zrozumienie i pomoc i serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.  

 

„Bóg zapłać” za ofiary na nasze Zakonne Seminarium Duchowne i na potrzeby parafii. 

Dziękujemy za kolejne ofiary indywidualne na prace prowadzone w naszej Bazylice.  

 

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, Gościom i 

Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa oraz opieki Matki 

Zbawiciela i św. Stanisława Kazimierczyka.  

 

 

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy 

30.03.2014r. – IV Niedziela Wielkiego Postu 

Ogłoszenia Duszpasterskie 

 

Przeżywamy 4 Niedzielę Wielkiego Postu. Do Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego pozostało już tylko 

21 dni. Do kanonizacji Świętych Papieży Jana XXIII i Jana Pawła II zostało tylko 28 dni. Przygotujmy się z wiarą 

do tych przeżyć przez modlitwę, przez dobrą spowiedź i przez Komunię Świętą.  

 

Zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych: Gorzkie Żale dziś o godz. 1645.  Za udział w Gorzkich 

Żalach można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

 

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



 

Droga Krzyżowa w piątki Wielkiego Postu: 

   o godz. 1700 – dla dzieci i młodzieży 

  o godz. 1830 – dla ogółu parafian; 

 

Próba liturgiczna przed Bierzmowaniem w przyszłą niedzielę [6 kwietnia] o godz. 1900  w kościele św. 

Katarzyny. 

 

Rozpoczęliśmy w naszej Parafii Rekolekcje Wielkopostne. W tym roku nauki rekolekcyjne będą głoszone 

dzisiaj na wszystkich Mszach Świętych, za tydzień, w 5 niedzielę Wielkiego Postu i za dwa tygodnie. 

Dziękujmy Ks. Grzegorzowi Cyganikowi CRL, za dziejesz słowo Boże.  Warto może sobie przypomnieć, że 

rekolekcje to słuchanie Słowa Bożego, czytanie Pisma Świętego, Spowiedź Sakramentalna i Komunia Święta. 

Wzywa nas Ojciec Święty Franciszek, byśmy spowiedzi nie odkładali na czas, kiedy będzie kończył się Wielki 

Post: już od teraz żyjmy w łasce uświęcającej. Dyżur księży w konfesjonale i możliwość skorzystania 

z Sakramentu Pokuty w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę od godz. 700 – 1900. 

 

W tym tygodniu 1 czwartek, 1 piątek i 1 sobota miesiąca. Zachęcamy do  spowiedzi i Komunii Świętej 

wynagradzającej Najśw. Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi za nasze grzechy i za grzechy całego 

świata. 

 

Rozliczenie druków PIT we wtorek w kancelarii Parafialnej w godzinach od 1830 – 1930. Więcej informacji na 

plakatach w przedsionkach Bazyliki. 

 

W przedsionkach Bazyliki wywieszone są informacje na temat kolonii letnich dla dzieci organizowanych przez 

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Zachęcamy do zapoznawania się z inf. na ten temat.  

 

„Bóg zapłać” za ofiary na nasze Zakonne Seminarium Duchowne i na potrzeby Parafii. Dziękujemy za kolejne 

ofiary indywidualne na prace prowadzone w naszej Bazylice. 

 

Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszła: + Halina Toporowska z ul. Brzozowej. Wieczny 

odpoczynek… 

  



Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom 

życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Najświętszej i Świętego Stanisława 

Kazimierczyka.  
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Ogłoszenia duszpasterskie 

06.04.2014  – 5 Niedziela Wielkiego Postu 

 

 Przeżywamy 5 Niedzielę Wielkiego Postu; 

Droga Krzyżowa dziś po Mszy św. południowej około godz. 13
00

;  

Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym o godz. 16
45

. 
 

 W najbliższą środę przeżywać będziemy uroczystość bierzmowania. 

Modlitwom wszystkich parafian, a zwłaszcza chorych i cierpiących polecamy 

młodzież przyjmującą ten sakrament. Prośmy, aby łaski Ducha Świętego 

pomagały bierzmowanym prowadzić dojrzałe życie chrześcijańskie miłe Bogu 

i budujące innych. 

Ważne informacje dla kandydatów, świadków i rodziców: 

Dziś o 19
00

 w kościele św. Katarzyny próba liturgii. 

W najbliższy wtorek o 18
00

, w naszym kościele, nabożeństwo pokutne z 

okazją do spowiedzi świętej. 

W środę przychodzimy do kościoła Św. Katarzyny o godz. 17
20

; liturgia 

rozpocznie się o godz. 18
00

. 
 

 Msza w int. chorych w środę o 16
00

. 

 

 Droga Krzyżowa w piątek: 

godz. 17
00

 – dla dzieci i młodzieży 

godz. 18
30

 – dla ogółu parafian 
 

 Za tydzień Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Poświęcenie palm na 

wszystkich Mszach. Uroczysta Msza poprzedzona procesją z palmami 

rozpocznie się przy wejściu do klasztoru o 11
00

. Po tej Mszy konkurs dla 

dzieci na najpiękniej wykonaną palmę. 
 

 W kancelarii i zakrystii można zapisywać chorych i starszych parafian, aby w 

Wielki Wtorek, 15 kwietnia, odwiedził ich kapłan ze spowiedzią i Komunią 

Św.  Zatroszczmy się o to, aby nikt w naszym otoczeniu nie pozostał bez 

duchowego przygotowania na święta. 



 

 W gablotach znajdują się informacje nt. pielgrzymki do Częstochowy i koloni 

letnich dla dzieci. 
 

 Dziękujemy za ofiary na potrzeby Parafii, oraz ofiary indywidualne na kwiaty 

do Bożego Grobu. 

 

 Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszła + Barbara Stefańska z ul. 

Wrzesińskiej. Wieczny odpoczynek… 

 

 Naszym drogim parafianom, miłym gościom i dobrodziejom, życzymy 

potrzebnych Bożych łask, które pomogą nam dobrze przygotować się do 

obchodów Wielkiego Tygodnia. 

 

Kanonicy Regularni Laterańscy  

Ogłoszenia Duszpasterskie  

 

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej – 13 kwietnia 2014 

 

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. 16
45

. 

We wtorek od godz. 8
00

 odwiedzimy chorych zgłoszonych do spowiedzi 

świątecznej. 

Rozliczenie druków PIT we wtorek w kancelarii Parafialnej w godzinach od 

1830 – 1930. Więcej informacji na plakatach w przedsionkach Bazyliki.  

 Porządek nabożeństw Świętego Triduum Paschalnego: 

W Wielki Czwartek -Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 19
00

, po Mszy 

św. przeniesienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie do „Ciemnicy”. 

Adoracja w „Ciemnicy” potrwa do godziny 22
00

. 



W Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej, Adoracja Krzyża Świętego i 

Komunia św. o godz. 19
00

. W tym dniu nie odprawia się Mszy św. Po 

nabożeństwie przeniesienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie do 

Grobu Pańskiego. Adoracja przy Grobie Pańskim będzie trwała do godziny 

24
00

. Wznowienie adoracji w sobotę o godz. 6 rano. Kościół pomiędzy godziną 

24 w nocy a 6 rano będzie zamknięty. 

Po zakończeniu Liturgii w Wielki Piątek rozpoczęcie Nowenny do 

Miłosierdzia Bożego. 

W Wielki Piątek Droga Krzyżowa ulicami Kazimierza, rozpoczęcie o godz. 

15
00

 przy naszej Bazylice, 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
00

. W tym dniu przynosimy ze sobą do kościoła świece. 

Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę od godz. 10
00

 do godz. 17
00

, [co 

pół godziny]. 

W Wielką Sobotę zachęcamy wiernych do powstrzymywania się od pokarmów 

mięsnych, czyli do postu jakościowego. Adoracja Pana Jezusa przy Grobie 

Pańskim trwać będzie do godz. 21
00

. 

W Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę Liturgia Godzin zwana „Ciemną 

Jutrznią” o godz. 7
00

 rano. W te dni Komunię świętą udziela się tylko w 

czasie wieczornych nabożeństw. 

Dyżur księży w konfesjonale i możliwość skorzystania z Sakramentu 

Pokuty w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę od godz. 7
00

 – 19
00

. 

Rezurekcja - uroczysta procesja wokół kościoła i Msza św. w niedzielę o 

godz. 6
00

. Zapraszamy na procesję Arcybractwo, zapraszamy chętne dzieci 

i dorosłych do Asysty Procesyjnej, zapraszamy Służbę Liturgiczną 

Ołtarza, zapraszamy Dzieci, Młodzież, Ministrantów i Lektorów. 

Suma w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego i w poniedziałek w 

oktawie Wielkanocy o godz. 11
00

. 

Zachęcamy wszystkich naszych Parafian i Gości do licznego udziału w 

Świętym Triduum Paschalnym i do przyjmowania Komunii świętej. 

W gablotach znajdują się informacje nt. pielgrzymki do Częstochowy i koloni 

letnich dla dzieci. 

 



Dziękujemy za ofiary złożone na tacę, i za ofiary indywidualne na kwiaty do 

Bożego Grobu oraz na prace prowadzone przy Bazylice. 

 

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli do wieczności: + Ryszard Kulig z ul. 

Bożego Ciała, Janina Lasiewicz z ul. Gazowej, + Marek Nieszkowiecki z ul. 

Św. Wawrzyńca i + Irena Chojko z ul. Halickiej. Polećmy ich Bożemu 

Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek … 

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, 

Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego Błogosławieństwa i 

obfitych łask płynących z przeżycia Wielkiego Tygodnia. Pozdrawiamy ludzi 

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

Świętego Stanisława Kazimierczyka prosimy o szczególna pomoc i opiekę.  

 

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Porządek nabożeństw Świętego Triduum Paschalnego: 

 

 

W WIELKI CZWARTEK - MSZA Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 1900, po 

Mszy św. przeniesienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie do 

„Ciemnicy”. Adoracja w „Ciemnicy” potrwa do godziny 2200. 

 

W WIELKI PIĄTEK – Liturgia Męki Pańskiej, Adoracja Krzyża Świętego i 

Komunia św. o godz. 1900. W tym dniu nie odprawia się Mszy św. Po 

nabożeństwie przeniesienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie do 

Grobu Pańskiego. Adoracja przy Grobie Pańskim będzie trwała do godziny 

2400. Wznowienie adoracji w sobotę o godz. 6 rano. Kościół pomiędzy 

godziną 24 w nocy a 6 rano będzie zamknięty. 

Po zakończeniu Liturgii wielkopiątkowej rozpoczęcie Nowenny do 

Miłosierdzia Bożego.  

W Wielki Piątek Droga Krzyżowa ulicami Kazimierza, rozpoczęcie o 

godz. 1500 na Skałce, zakończenie przy naszej Bazylice. 

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i nie można korzystać z 

dyspensy, a używanie w tym dniu alkoholu byłoby znakiem braku szacunku 

dla Męki Pańskiej. 

 

W WIELKĄ SOBOTĘ - Liturgia Wigilii Wielkanocnej i uroczysta Msza św. o 

godz. 1900. W tym dniu przynosimy ze sobą do kościoła świece. 

Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę od godz. 1000 do godz. 1700, 

/co pół godziny/. 

W Wielką Sobotę zachęcamy wiernych do powstrzymywania się od 

pokarmów mięsnych, czyli do postu jakościowego. Adoracja Pana Jezusa 

przy Grobie Pańskim trwać będzie do godz. 2100. 



W Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę Liturgia Godzin zwana „Ciemną 

Jutrznią” o godz. 700 rano. W te dni Komunię świętą udziela się tylko w 

czasie wieczornych nabożeństw.  

Dyżur księży w konfesjonale i możliwość skorzystania z Sakramentu 

Pokuty w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę od godz. 7
00

 – 19
00

.  

 

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  

27. 04. 2014 – II Niedziela Wielkanocna - Święto Miłosierdzia 

Bożego 

Ogłoszenia duszpasterskie 

 

1. Wyrażamy wdzięczność Bożej Opatrzności i wielką radość, że dziś Ojciec 

św. Franciszek kanonizował świętych papieży Jana XXIII i naszego rodaka Jana 

Pawła II.  

 

2. Przeżywamy święto Miłosierdzia Bożego. Dziś odpust główny w 

Sanktuarium w Łagiewnikach. Pan Jezus powiedział do św. s. Faustyny: „Kto w 

tym dniu przystąpi do źródeł życia (spowiedzi i Komunii Świętej), ten dostąpi 

zupełnego odpuszczenia win i kar”. Warunkami koniecznymi do uzyskania 

odpustu są: stan łaski uświęcającej, wola nie przywiązywania się do grzechów, 

uczestnictwo we Mszy i przyjęcie Komunii Św. oraz spełnienie uczynku 

miłosierdzia względem drugiego człowieka. 

 

3. W poniedziałek przypada uroczystość św. Wojciecha, Patrona Polski. 

 

4. W środę imieniny będzie obchodził ks. Wizytator Marian Szczecina. 

Msza św. w intencji solenizanta o godz. 12
00

. 

 



5. W czwartek rozpoczynamy maj – miesiąc nabożeństw ku czci Matki 

Bożej. W pierwszym i ostatnim dniu maja nabożeństwa z procesją o godz. 18
15

. 

W pozostałe dni nabożeństwa majowe o 18
30

. Zapraszamy wszystkich do 

licznego udziału w tej modlitwie. Niech na tych nabożeństwach nie zabraknie 

młodzieży, dzieci, ministrantów i członków grup modlitewnych.  

 

6. W sobotę przypada uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej 
Polski. Msze święte będą odprawiane jak w każdą niedzielę. 
 

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

 

8. Przyszła  niedziela będzie kończyć Tydzień Miłosierdzia, przeniesiony z 
października na ten termin. Z tej racji składka za tydzień będzie przeznaczona 
na potrzeby Caritas.   

 

9. Najbliższe spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas I i II Gimnazjum 
odbędzie się w środę, 7 maja o godz. 1900 w salce. 
 

10. Składamy Bóg zapłać za ofiary na nasze zakonne Wyższe Seminarium 
Duchowne i na potrzeby Parafii. 

 

11. Z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszły: + Maria Gibała 
i + Janina Prucnal z ul. Meiselsa. Wieczny odpoczynek…  
 

12. Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim 
Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy: miłej niedzieli i Bożego 
błogosławieństwa przez wstawiennictwo Świętych Jana XXIII i Jana Pawła II.  
 

Kanonicy Regularni Laterańscy 

03.05.2014 – Ogłoszenia duszpasterskie 

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 

 

Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, 

głównej patronki naszej Ojczyzny. Msze święte dzisiaj są odprawiane tak jak w 



każdą niedzielę. Nabożeństwo Majowe godz. 1830. Zapraszamy serdecznie do 

uczestniczenia w tym przepięknym nabożeństwie.  

 

Konstytucja 3 Maja (właściwie Ustawa Rządowa z dnia 3 maja) – uchwalona  3 

maja 1791 roku ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczpospolitej Obojga 

Narodów. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 Maja była pierwszą w 

Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.) 

nowoczesną, spisaną konstytucją. 

 

W poniedziałek w naszej Bazylice święto, doroczna uroczystość i odpust ku czci 

Świętego Stanisława Kazimierczyka. Uroczysta Msza ku czci św. Stanisława w 

intencji jego czcicieli o godz. 1900. Mszy będzie przewodniczył Opat Generalny 

Kanoników Regularnych Giuseppe Cipolloni z Rzymu. On też wygłosi homilię. Na 

tę uroczystość przybędą również nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej, którym 

patronuje św. Stanisław. Zapraszamy na doroczny odpust wszystkich naszych 

Parafian, Przyjaciół, Dobrodziejów i czcicieli Świętego Stanisława Kazimierczyka.  

 

Dzisiaj przypada 1 sobota miesiąca. Zachęcamy do spowiedzi i przyjmowania 

Komunii Świętej wynagradzającej Niepokalanemu Sercu Maryi za grzechy nasze 

i całego świata.  

 

W poniedziałek Arcybractwo V Ran Pana Jezusa i Adoracji Najświętszego 

Sakramentu obchodzi 668 rocznicę założenia Arcybractwa. Będziemy się modlić 

w intencji Arcybractwa V Ran Pana Jezusa i adoracji Najświętszego Sakramentu  

i w intencji nowych powołań do Arcybractwa V Ran Pana Jezusa i adoracji 

Najświętszego Sakramentu .  

 

Składamy serdeczne Bóg zapłać za modlitwę i za ofiary na potrzeby naszej 

Parafii.  

 



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 

przyjmijmy teraz Boże błogosławieństwo.  

 

 

Kanonicy Regularni Laterańscy 

Ogłoszenia duszpasterskie 

04.05.2014 – III Niedziela Wielkanocna 

 

1. Przeżywamy 3 Niedzielę Wielkanocną. Dziś z naszej Parafii udała się 

pielgrzymka do Częstochowy. 

2. Nabożeństwa Majowe odprawiane są codziennie o godz. 18
30

. Serdecznie 

na nie zapraszamy. 

3. Jutro w naszej bazylice święto św. Stanisława Kazimierczyka. Uroczysta 

Msza ku czci św. Stanisława w intencji Jego czcicieli o godz. 19
00

. Mszy 

będzie przewodniczył Opat Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich 

Ks. Giuseppe Cipolloni. Na tę uroczystość przybędą Nadzwyczajni 

Szafarze Komunii Świętej, którym patronuje św. Stanisław. Zapraszamy 

wszystkich związanych z Kazimierzem na święto jego Patrona. 

4. W poniedziałek przypada 668 rocznica powstania Arcybractwa V Ran 

Pana Jezusa i adoracji Najświętszego Sakramentu. Dziękujemy wszystkim 

jego członkom za posługę w naszej Parafii.  

5. Kandydatów do bierzmowania z klas I i II Gimnazjum zapraszamy na 

środowe Nabożeństwo Majowe; Po nim spotkanie w salce. 

6. W czwartek przypada uroczystość świętego Stanisława, biskupa i 

męczennika, głównego patrona Polski: 

 o godz. 12
00

 Msza w intencji ks. Stanisława Więzika z okazji 

imienin; 

 o godz. 17
30

 Msza w kościele na Skałce – miejscu męczeńskiej 

śmierci biskupa Stanisława. 

7. W najbliższą sobotę o godz. 15
00

 zapraszamy młodzież, na spotkanie 

przygotowujące do Światowych Dni Młodzieży. 



8. W przyszłą niedzielę procesja św. Stanisława biskupa i męczennika z 

Wawelu na Skałkę o godz. 9
00

. Będzie ona dziękczynieniem za kanonizację 

papieża Jana Pawła II. Arcybractwo oraz asysta procesyjna wyrusza spod 

naszej bazyliki o godz. 8
15

. 

9. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na potrzeby Caritas. 

10. Z naszej wspólnoty parafialnej odeszły do wieczności: + Maria Porębska z 

ul. Brzozowej i + Krystyna Surówka z ul. Józefa. Wieczny odpoczynek… 

11. Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej i wszystkim związanym z naszą 

dzielnicą życzymy obfitości Bożych łask przez wstawiennictwo naszego 

Patrona Św. Stanisława Kazimierczyka.  

 

 

Kanonicy Regularni Laterańscy 

 

Zapraszamy na Odpust 

ku czci Świętego Stanisława Kazimierczyka 

 

 

W poniedziałek 05 maja 2014r. w naszej Bazylice święto, 

doroczna uroczystość i odpust ku czci Świętego Stanisława 

Kazimierczyka.  

Uroczysta Msza ku czci św. Stanisława w intencji jego 

czcicieli o godz. 1900. Mszy będzie przewodniczył Opat 



Generalny Kanoników Regularnych Giuseppe Cipolloni z 

Rzymu. On też wygłosi homilię.  

Na tę uroczystość przybędą również nadzwyczajni 

szafarze Komunii Świętej, którym patronuje św. Stanisław. 

Zapraszamy na doroczny odpust wszystkich naszych Parafian, 

Przyjaciół, Dobrodziejów i czcicieli Świętego Stanisława 

Kazimierczyka.  

 

 

Kanonicy Regularni Laterańscy 

 

Ogłoszenia Duszpasterskie – 11.05.2014 

4 Niedziela Wielkanocna 

 

Przeżywamy 4 Niedzielę Wielkanocną, która w Kościele jest obchodzona jako 

Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Polecamy tę intencję modlitwom 

wszystkich Parafian. Równocześnie informujemy, że Seminarium Kanoników 

Regularnych, które ma siedzibę w naszym klasztorze przyjmuje zgłoszenia 

kandydatów na kapłanów. 

 

Dzisiaj tradycyjna procesja z Wawelu na Skałkę ku czci św. Stanisława biskupa 

i męczennika.  

 

Nabożeństwa majowe codziennie o 18
30

.  

 

We wtorek przypada 7 rocznica koronacji obrazu Matki Zbawiciela. Zachęcamy 

do liczniejszego udziału w tym dniu w nabożeństwie majowym i wieczornej 

Mszy świętej. 

 

W środę przypada święto św. Macieja, apostoła. Msza Święta w intencji ks. 

Macieja Siepietowskiego i diakona Macieja Guziejko o godz. 12
00

.  



 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na nasze zakonne Wyższe 

Seminarium Duchowne i na potrzeby Parafii. 

 

Z naszej Rodziny Parafialnej Bóg odwołał do wieczności: + Władysława 

Nowaka z ul. Wąskiej, + Barbarę Plucińską-Batko z ul. Mostowej i + Adolfinę 

Adamczyk z pl. Nowego. Polecajmy ich Miłosierdziu Bożemu. Wieczny 

odpoczynek… 

 

Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, Gościom i 

Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. Naszą 

Parafię i całą Ojczyznę zawierzamy nieustannej opiece Matki Zbawiciela i 

Świętego Stanisława, Biskupa i Męczennika.  

 

Kanonicy Regularni Laterańscy 

Ogłoszenia duszpasterskie 

V Niedziela Wielkanocna 

18.05.2014 r. 

 

 

Przeżywamy V Niedzielę Wielkanocną. Dziś w naszej wspólnocie gościmy s. 

Weronikę Marię, misjonarkę, która po Mszy będzie kwestować na Misje. 

 

Zapraszamy na nabożeństwa majowe codziennie o godz. 1830. 

 

W czwartek wspomnienie św. Rity. Uroczysta Msza w kościele Augustianów o godz. 

1800. 

 

W sobotę o godz. 1100 w kościele bł. Anieli Salawy w Krakowie święcenia kapłańskie 

otrzyma diakon Maciej Guziejko CRL. Prosimy o modlitwę w intencji naszego 

Współbrata, którzy przygotowuje się do święceń prezbiteratu. 



 

W najbliższą niedzielę Klerycy będą rozprowadzać czasopismo Cor Unum. 

Natomiast od godz. 830–1400 będzie można skorzystać z bezpłatnego badania 

słuchu. 

 

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium Duchowne, 

na potrzeby parafii oraz za ofiary indywidualne na prace prowadzone przy kościele. 

  

Z naszej rodziny parafialnej Bóg odwołał do wieczności + Anetę Janus z ul. 

Bocheńskiej. Wieczny odpoczynek … 

 

Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, Gościom i 

Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa w całym 

rozpoczętym tygodniu.  

 

 

Kanonicy Regularni Laterańscy 

Ogłoszenia duszpasterskie 

25.05.2014 - VI Niedziela Wielkanocna 

 

1. Przeżywamy 6 Niedzielę Wielkanocną. Po Mszach klerycy naszego 
Seminarium będą rozprowadzać czasopismo Cor Unum. Za składane przy 
tej okazji datki na Seminarium serdecznie dziękujemy. Dziś przed bazyliką 
od godz. 8.30 – 14.00 można skorzystać z bezpłatnego badania słuchu. 

 

2. Zapraszamy na Nabożeństwo Majowe codziennie o godz. 18.30. W 
najbliższą sobotę nabożeństwo z procesją o 18.15. 
 



3. W poniedziałek, wtorek i środę przypadają dni modlitw o urodzaje i za 
kraje głodujące. 
 

4. Jutro przypada Dzień Matki. Msza w int. naszych żyjących i zmarłych 
mam o godz. 19.00. Wcześniej zapraszamy na Nabożeństwo Majowe, aby 
uczcić naszą Niebieską Matkę. 
 

5. W piątek odbędzie się pielgrzymka dzieci i ich najbliższych z okazji 
Rocznicy I Komunii Świętej. Jej uczestników zapraszamy do skorzystania 
ze spowiedzi w czwartek o godz. 18.30. 
 

6. W sobotę wyjazd scholii, ministrantów i lektorów do Wadowic i Inwałdu. 
 

7. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy uroczystość Wniebowstąpienia 
Pańskiego. Równocześnie jest to Dzień Dziecka. Z tej racji Msza w int. 
dzieci wraz z błogosławieństwem dzieci o godz. 11.00. Za tydzień po 
Mszach Stowarzyszenie Rodzin Katolickich naszej Parafii przeprowadzi 
zbiórkę pieniędzy na rzecz kolonii letnich dla dzieci w Dźwirzynie. Dzięki 
pomocy darczyńców z wyjazdu nad morze będą mogły skorzystać 
również dzieci z ubogich rodzin.  

 

8. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Wyższe 
Seminarium Duchowne i na potrzeby parafii. 

 

9. Z naszej Rodziny Parafialnej odeszła do wieczności + Aniela Kozioł-Zaród 
z ul. Starowiślnej. Wieczny odpoczynek … 

 

10. Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, 
Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli i Bożego 
błogosławieństwa. Całą naszą Rodzinę Parafialną zawierzamy nieustannej 
opiece Matki Zbawiciela. 
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Ogłoszenia Duszpasterskie – 01.06.2014 

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 

 



 W dzisiejszą 7 niedzielą wielkanocną przeżywamy Uroczystość  

Wniebowstąpienia Pańskiego. Równocześnie jest to Dzień Dziecka. Z tej racji 

Msza święta w int. dzieci wraz z błogosławieństwem dzieci o godz. 1100. 

  

 Dziś po Mszach świętych Stowarzyszenie Rodzin Katolickich naszej Parafii 

przeprowadzi zbiórkę pieniędzy na rzecz kolonii letnich dla dzieci w Dźwirzynie. 

Dzięki pomocy darczyńców z wyjazdu nad morze będą mogły skorzystać 

również dzieci z ubogich rodzin.  

 

Nabożeństwa czerwcowe dzisiaj i 30 czerwca z procesją Eucharystyczną o 

godzinie  18
15

. W pozostałe dni nabożeństwo ku czci Najświętszego Serca Pana 

Jezusa o godzinie 18
30

. 

 

We wtorek, 3 czerwca – imieniny obchodzi nasz współbrat ks. Leszek 

Andrzejczak. Mszę świętą Ksiądz Solenizant odprawi we wtorek o godz. 12
00

. 

Bardzo serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.   

 

 W tym tygodniu przypadają pierwsze dni miesiąca: czwartek, piątek i 

sobota. Zachęcamy do spowiedzi świętej. 

 

Msza dla dzieci i młodzieży, która będzie również ostatnim w tym roku 

szkolnym spotkaniem kandydatów do bierzmowania w piątek o godz. 17
00

. 

Przed Mszą świętą będzie spowiedź dla dzieci i rodziców.  

 

W Następną Niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.  

 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu 

na nasze zakonne Wyższe Seminarium Duchowne i na potrzeby Parafii. 

 

Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, 

Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. 

Wszystkim dzieciom życzymy aby ich dzieciństwo było jak najlepsze i trwało 

jak najdłużej. 
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Nowenna do Ducha Świętego przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego 

codziennie po wieczornej Mszy Świętej. 

 

Z naszej Rodziny Parafialnej Bóg odwołał do wieczności + Józefę 

Stachowicz z ul. Św. Wawrzyńca. Polecajmy ją Miłosierdziu Bożemu. Wieczny 

odpoczynek… 
08.06.2013 r. – Niedziela Zesłania Ducha Świętego 

Ogłoszenia duszpasterskie 

 

 W dzisiejszą Niedzielę obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Każdą 

Mszę św. rozpoczynamy odśpiewaniem Hymnu do Ducha Świętego „ O Stworzycielu 

Duchu przyjdź”. Wzywamy pomocy Ducha Świętego, która jest nam potrzebna każdego 

dnia. Za pobożne odśpiewanie lub recytację tego hymnu w dniu dzisiejszym możemy 

zyskać odpust zupełny, przy zachowaniu zwyczajnych warunków. Dzisiaj po Nieszporach 

kończy się okres wielkanocny.  

 

Zapraszamy na Nabożeństwo Czerwcowe codziennie o godz. 1830 

 

Jutro, w poniedziałek – Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła. 

Tradycyjnie jutrzejsze święto obchodzone było jako 2 dzień Święta Zesłania Ducha 

Świętego, 2 dzień Zielonych Świąt.  

 

W Liturgii Kościoła obchodzić będziemy:  

w poniedziałek – święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła; 

w czwartek – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana; 

w piątek – wspomnienie Świętego Antoniego z Padwy; 

w sobotę – wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa, męczennika II wojny 

światowej; 

w  niedzielę – Uroczystość Najświętszej Trójcy – uroczystość odpustowa u 

Bonifratrów.  



 

Msza Święta dla chorych i w intencji chorych w środę o godz. 1600. 

 

Spotkanie organizacyjne dl wyjeżdżających na Kolonie Letnie w najbliższą 

sobotę o godzinie 1700. Zapraszamy rodziców dzieci9  wyjeżdżających na wakacje. 

 

W następną niedzielę kończy się  w Archidiecezji Krakowskiej okres spowiedzi 

wielkanocnej.  

 

 Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Wyższe 

Seminarium Duchowne i na potrzeby parafii. „Bóg zapłać” za kolejne ofiary 

indywidualne na prace prowadzone przy naszej Bazylice.  

  

 Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności Bóg odwołał + Aleksandrę 

Oleszczuk z ul. Starowiślnej. Módlmy się za Nią do Miłosiernego Boga. Wieczny 

odpoczynek … 

  

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, 

Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. Duch 

Święty niech nas napełnia wszelkim darami, jakich potrzebujemy do chrześcijańskiego 

życia.  

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

15 CZERWCA 2014 R. – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

 

Przeżywamy Uroczystość Najświętszej Trójcy. W dniu dzisiejszym kończy 

się okres spowiedzi wielkanocnej.  

 



Nabożeństwo Czerwcowe codziennie o godz. 18.30. Jutro, we wtorek i w 

środę Nabożeństwo czerwcowe będzie połączone z  Nieszporami. Przez modlitwę 

pragniemy jak najlepiej przygotować się na Odpust Bożego Ciała. Zachęcamy, aby 

przed odpustem przystąpić do spowiedzi. Nie można uzyskać odpustu, jeżeli nie 

jesteśmy w stanie łaski uświęcającej.  

 

W czwartek Uroczystość Bożego Ciała – Odpust Główny w naszej parafii.  

Suma odpustowa w Boże Ciało o godz. 12.15. Po sumie procesja z 

Najświętszym Sakramentem wokół Bazyliki. Sumę odpustową odprawi nasz nowo 

wyświecony kapłan, Ksiądz Maciej Guziejko CRL. Po Mszy będzie można przyjąć 

błogosławieństwo prymicyjne. 

 

W Boże Ciało uroczyste Nieszpory Eucharystyczne o godzinie 17.00. Po 

Nieszporach wyruszy procesja z Najświętszym Sakramentem, która przejdzie 

ulicami naszej parafii: Św. Wawrzyńca, wzdłuż Placu Wolnica, Bonifraterską, 

Trynitarską, Gazową i powrót do bazyliki ulicą Św. Wawrzyńca. Prosimy Parafian 

o liczny i czynny udział w procesji. Zapraszamy Gości. Nieszpory poprowadzi i 

kazanie wygłosi Jego Ekscelencja Ojciec Biskup Damian Muskus.  

Panów zapraszamy do służby porządkowej. Zapraszamy na procesją 

wszystkich: Arcybractwo V Ran Pana Jezusa i Najświętszego Sakrament, 

Ministrantów, Lektorów, Dziewczynki do sypania kwiatów. Bardzo prosimy, aby 

nie parkować samochodów wzdłuż trasy procesji. Prosimy też o przystrojenie 

okien na trasie procesji.  

 

Towarzystwo Pomocy Brata Alberta prowadzi kwestę na pomoc dla 

biednych i bezdomnych.  

 

Dziękujemy za ofiary na nasze Zakonne Wyższe Seminarium Duchowne i 

na potrzeby Parafii. Dziękujemy za ofiary indywidualne na prace prowadzone 

przy Bazylice. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do świątyni.  

 



Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszły + Maria Schiffman z ul 

Warszauera, + Wanda Wasilewska i + Kazimiera Galas z ul. Starowiślnej. 

Polecajmy nasze zmarłe Siostry Bożemu miłosierdziu: Wieczny odpoczynek … 

 

Naszym Parafianom Gościom i Dobrodziejom  życzymy wszelkich łask na 

przeżycie Uroczystości Bożego Ciała. Niech Święty Stanisław Kazimierczyk, 

Apostoł Eucharystii uprosi nam łaskę jak najowocniejszego przeżycia 

Uroczystości Bożego Ciała.    
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Zapraszamy 

 

Nabożeństwo Czerwcowe w poniedziałek, wtorek i w 

środę będzie połączone z  Nieszporami. Początek 

nabożeństwa o godzinie 18.30. 

 

Zapraszamy 

 

 

Suma odpustowa w Boże Ciało o godz. 12.15. Po sumie 

procesja z Najświętszym Sakramentem wokół Bazyliki. 

 

Zapraszamy 

 

 



W Boże Ciało uroczyste Nieszpory Eucharystyczne o 

godzinie 17.00. Po Nieszporach wyruszy procesja z 

Najświętszym Sakramentem, która przejdzie ulicami naszej 

Parafii: Św. Wawrzyńca, wzdłuż Placu Wolnica, 

Bonifraterską, Trynitarską, Gazową i powrót do bazyliki 

ulicą Św. Wawrzyńca. Prosimy Parafian o liczny i czynny 

udział w procesji. Zapraszamy Gości.  

 

Zapraszamy 

 

Nieszpory poprowadzi i kazanie wygłosi Jego 

Ekscelencja Ojciec Biskup Damian Muskus.  

 

Zapraszamy 

 

 

BOŻE CIAŁO - UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA 

19.06.2014 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.  



 

Suma odpustowa o godz. 1215. Po sumie procesja z Najświętszym Sakramentem 

wokół kościoła. Dzisiaj Sumę odprawi Neoprezbiter: Ks. Maciej Guziejko 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 J. E. Ojciec Biskup Damian Muskus OFM.  

 

Od jutra rozpoczyna się Oktawa Bożego Ciała. Nieszpory codziennie o godzinie 

1815 połączone z procesją Eucharystyczną wokół bazyliki. 

 

Drogich naszych Parafian prosimy o liczny i czynny udział w procesji. 

Zapraszamy służbę porządkową, Arcybractwo, Asystę, Lektorów i Ministrantów, 

dziewczynki do sypania kwiatów. Prosimy: nie parkować samochodów przy trasie 

procesji. Prosimy o przystrojenie okien przy ulicach którymi przejdzie procesja. 

Zakończenie procesji w kościele odśpiewaniem hymnu „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 Kazimierz za wspólne przeżywanie wiary. 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 świętowania i wielu łask od Chrystusa obecnego w 

Najświętszym Sakramencie. Niech Święty Stanisław Kazimierczyk,  Apostoł Eucharystii 

otacza nas wszystkich swoją modlitwą. 

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy. 

22 czerwca 2014 r. – 12 Niedziela Zwykła  

Ogłoszenia duszpasterskie. 

 

Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy przygotowali ołtarze, ozdobili okna i 

uczestniczyli w procesji Bożego Ciała. Msza w intencji osób, które zaangażowały się w 

przygotowanie i przebieg procesji Bożego Ciała w najbliższy czwartek o 1900. 

 

Przeżywamy 12 niedzielę zwykłą. Jest to Niedziela w Oktawie Bożego Ciała. Przez cały 

czas oktawy codziennie o godzinie 1815 śpiewamy Nieszpory Eucharystyczne. Po Nieszporach 

codziennie procesja z Najświętszym Sakramentem wokół bazyliki połączona z Nabożeństwem 

Czerwcowym. Zapraszamy na to uwielbianie Jezusa ukrytego pod postaciami Eucharystycznymi.  

 

We wtorek uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela – dzień imienin naszego 

Współbrata Ks. Jana Nowaka CRL. Msza święta imieninowa Ks. Jana we wtorek o godzinie 1200. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.  

 

W czwartek na zakończenie Oktawy Bożego Ciała nabożeństwo o 1800, a po nim 

poświęcenie ziół i kwiatów. Nabożeństwo poprowadzą Ojcowie Paulini ze Skałki. W piątek i 

sobotę nabożeństwo czerwcowe o 1830. 

 

W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.  W piątek nie obowiązuje 

wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. 

 

W następną niedzielę Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W tym dniu 

modlimy się za Ojca św. Papieża Franciszka, następcę Św. Piotra Apostoła. W niedzielę  o godzinie 



1215 Msza Święta w intencji ks. Proboszcza Piotra Walczaka w dniu imienin. Taca zbierana w 

niedzielę będzie przeznaczona na Stolicę Apostolską.  

 

Msze Święte na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego: w czwartek o godz. 900 

dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 a w piątek o godz. 900 dla VI LO. 

 

Dzisiaj po Mszach Świętych przy wyjściach z Bazyliki, wolontariusze z Salezjańskiego 

Wolontariatu Misyjnego kwestują na misje. 

 

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

bazyliki. Bóg zapłać za ofiary indywidualne na prace prowadzone przy bazylice.   

 

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszły do wieczności: + Olga Wilczek, + Stefania Dzierwa, + 

Janina Kalicka i + Barbara Cygal – wszystkie mieszkały przy ul. Starowiślnej. Polećmy je 

Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek  ... 

 

Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Dobrodziejom i Przyjaciołom życzymy miłej 

niedzieli i obfitości darów Najświętszego Serca Jezusowego na cały nowy tydzień.  
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29.06.2014 – XIII Niedziela Zwykła 

Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. 

Ogłoszenia duszpasterskie 

 

Przeżywamy dzisiaj 13 niedzielę zwykłą w Roku Liturgicznym Kościoła. 

Dzisiejsza niedziela to zarazem Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. 

Szczególną modlitwą otaczamy Ojca św. Papieża Franciszka, który jest następcą św. Piotra 

Apostoła.  



 

Nabożeństwo czerwcowe dzisiaj o 1830. Zakończenie Nabożeństwa 

Czerwcowego połączone z Procesją Eucharystyczną  wokół Bazyliki jutro o 

godzinie 1815. Zapraszamy serdecznie. 

 

Rozpoczęły się wakacje dla dzieci i młodzieży i czas urlopów dla dorosłych. 

Zachęcamy, aby czas wolny od zajęć wykorzystać na odpoczynek i umocnienie 

więzi z rodziną. Niech podczas wakacji i urlopów nikomu z nas nie zabraknie 

czasu na codzienną modlitwę i niedzielną Mszę Świętą. Prosimy wszystkich 

przebywających na wakacjach i urlopach o zachowanie przepisów 

bezpieczeństwa, aby te wakacje wszyscy przeżyli  bezpiecznie.  

 

W tym tygodniu I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca lipca. Zachęcamy do 

spowiedzi świętej i Komunii świętej wynagradzającej Najświętszemu Sercu 

Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu Maryi. 

 

W czwartek i w niedzielę o godzinie 1830 Nieszpory. Zapraszamy i gorąco 

zachęcamy do wspólnej modlitwy Psalmami. 

 

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na potrzeby Parafii. 

Dziękujemy za ofiary indywidualne na prowadzone prace przy bazylice. 

Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do świątyni.  

 

W ostatnich dniach byliśmy świadkami publicznych zgorszeń w naszej 

Ojczyźnie i w Kościele. Pragniemy Boga przepraszać za te zgorszenia. Dlatego 

zapraszamy w najbliższy piątek o godzinie 1830 na Drogę Krzyżową. Będziemy 

modlić się za grzeszników i przepraszać Boga za grzechy zgorszenia. 

 



Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej życzymy miłej niedzieli i 

Bożego błogosławieństwa. Dzieciom, młodzieży i przebywającym na wakacjach i 

urlopach życzymy zdrowego i radosnego wypoczynku. Przez wstawiennictwo 

Świętych Apostołów Piotra i Pawła prosimy Boga, aby błogosławił Ojcu Świętemu 

i całemu Kościołowi Świętemu. 
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Ogłoszenia duszpasterskie 

 

XIV Niedziela Zwykła – 6 lipca 2014 rok 

 

Dzisiejsza niedziela jest 14 niedzielą zwykłą. Pierwsza niedziela lipca. Jest 

to niedziela, na którą czekaliśmy kilka lat. Widzimy dzisiaj ołtarz główny w naszej 

bazylice częściowo odsłonięty. Dziękujemy Bogu za to, że możemy żyć w naszej 

Parafii w czasie, kiedy ten wspaniały ołtarz jest przywracany do swej świetności. 

Dziękujemy wszystkim, dzięki którym trwa konserwacja ołtarza głównego w 

Bazylice Bożego Ciała w Krakowie dla obecnych i przyszłych pokoleń. Dziękujemy 

naszym Parafianom i Dobrodziejom za wsparcie duchowe i materialne. 

 

W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy: 

- we wtorek – wsp. św. Jana z  Dukli, kapłana; 

- w środę – wsp. św. Jana Osterwikana, kapłana i męczennika; 

- w piątek – Święto św. Benedykta, Opata, patrona Europy; 

- w sobotę – wsp. świętego Brunona z Kwerfurtu, biskupa i męczennika; 

 

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



 

Nabożeństwa stałe w ciągu tygodnia: 

- w poniedziałek o godz. 800 i w czwartek o 1900 Msze Święte w intencji 

próśb i podziękowań do Świętego Stanisława Kazimierczyka;  

- w środę o godz. 1830 Nabożeństwo do Matki Bożej Zbawiciela; 

- w czwartek i w niedzielę o godzinie 1830 Nieszpory. Zapraszamy do 

wspólnego śpiewania Psalmów;   

- w piątek o godz. 1830 Droga Krzyżowa; 

 

W środę o godzinie 1600 Msza Święta dla chorych i w intencji chorych 

przez wstawiennictwo Świętego Stanisława Kazimierczyka.   

 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu 

na potrzeby naszej Parafii. Dziękujemy za kolejne ofiary indywidualne na prace 

prowadzone w naszej bazylice. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do bazyliki. 

 

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej: naszym Drogim 

Parafianom,  Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego 

błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela. Naszego Świętego Stanisława 

Kazimierczyka, Apostoła Eucharystii prosimy o wstawiennictwo przed Bożym 

tronem w naszych intencjach. 
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13.07.2014 – XV Niedziela Zwykła 

Ogłoszenia duszpasterskie 

 

Dzisiejsza Niedziela to 15 Niedziela Zwykła w ciągu roku liturgicznego. 



 

W liturgii Kościoła obchodzić będziemy w tym tygodniu: 

- we wtorek – wsp. św. Bonawentury biskupa i doktora Kościoła 

- w środę – wsp. Najśw. Maryi Panny z Góry Karmel [M. Boża 

Szkaplerzna]; 

- w piątek – wsp. św. Szymona z Lipnicy, kapłana;  

 

W czwartek całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

Zapraszamy do Adoracji Najświętszego Sakramentu. W czwartek o godzinie 1230 

Różaniec w int. nowych powołań do kapłaństwa, o godz. 1500 Koronka do 

Bożego Miłosierdzia.  

 

Msza św. w int. próśb i podz. do Św. Stanisława Kazimierczyka w 

poniedziałek o godzinie 800 i w czwartek o godzinie 1900. Msza św. w intencji 

próśb i podziękowań do Matki Bożej w środę o godzinie 1900. W piątek o 

godzinie 1830 Droga Krzyżowa. 

 

 W czwartek i w niedzielę o godzinie 1830 Nieszpory. Zapraszamy do 

wspólnego śpiewania Psalmów;   

 

Od wczorajszego dnia grupa dzieci i młodzieży naszej parafii przebywa na 

kolonii letniej w Dźwirzynie, nad Morzem Bałtyckim. Dziękujemy 

Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Parafii Bożego Ciała i Księdzu Davidowi 

Köverowi za trud włożony w organizację tych kolonii. Dziękujemy naszym 

drogim Parafianom i wszystkim dobrodziejom za pomoc finansową.  

 



W następną niedzielę po Mszy Świętej o godzinie 930 spotkanie w Salce 

Katechetycznej Arcybractwa V Ran Pana Jezusa i adoracji Najświętszego 

Sakramentu. Zapraszamy  wszystkich, którzy nie są na wakacjach.  

 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu 

na potrzeby naszej Parafii. Dziękujemy za kolejne ofiary indywidualne na prace 

prowadzone w naszej bazylice. Dziękujemy za kwiaty. 

 

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej: naszym Drogim 

Parafianom,  Gościom i Dobrodziejom życzymy: miłej niedzieli, Bożego 

błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i Św. Stanisława Kazimierczyka. 

Wszystkim przebywającym na wakacjach i urlopach życzymy zdrowego i 

bezpiecznego wypoczynku. 
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Ogłoszenia duszpasterskie 

XVI Niedziela Zwykła – 20.07.2014 

 

 

Dzisiejsza Niedziela to 16 Niedziela Zwykła w ciągu roku liturgicznego Kościoła. 

 

W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy: 

we wtorek – wspomnienie świętej Marii Magdaleny; 

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

w czwartek – wspomnienie św. Kingi, dziewicy; 

w piątek – święto św. Jakuba, Apostoła i wspomnienie św. Krzysztofa, patrona 

podróżujących i kierowców; 

w sobotę – wspomnienie Świętych Joachima i Anny, rodziców NMP; 



 

W piątek, we wspomnienie św. Krzysztofa na Mszach Świętych 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 

wjeżdżać samochodami na teren wokół bazyliki. 

 

W dniach od 6 do 15 sierpnia będzie trwała pielgrzymka piesza z 

Warszawy na Jasną Górę. Do wspólnego pielgrzymowania zapraszają  

Przewodnicy Grupy Kanonickiej – ks. Łukasz Bugała CRL i ks. Szymon Szajko 

CRL. Więcej informacji na plakatach w przedsionkach bazyliki. 

 

Trwają kolonie letnie dla dzieci naszej Parafii. Dzieci i młodzież 

wypoczywają  w Dźwirzynie nad Bałtykiem. Dziękujemy Stowarzyszeniu Rodzin 

Katolickich naszej Parafii. Dziękujemy Ks. Dawidowi, organizatorom, 

parafianom  i dobrodziejom za pomoc w zorganizowaniu tych kolonii.  

 

Serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na 

potrzeby naszej parafii. Dziękujemy za kolejne ofiary indywidualne na prace 

prowadzone przy naszej bazylice. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do bazyliki. 

 

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli do wieczności: + Marek Jaszczyński z 

ul. Józefa. Polecajmy Go Bożemu Miłosierdziu: wieczny odpoczynek … 

 

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej: naszym Drogim Parafianom,  

Gościom i Dobrodziejom życzymy: miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i  opieki 

Matki Zbawiciela i Św. Stanisława Kazimierczyka. Wszystkim przebywającym na 

wakacjach i urlopach życzymy zdrowego i bezpiecznego wypoczynku. 
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Ogłoszenia duszpasterskie 

XVII Niedziela Zwykła – 27.07.2014 

 

Dzisiejsza niedziela jest 17 niedzielą zwykłą.  

 

W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy: 

we wtorek – wspomnienie świętej Marty;  

w czwartek – wspomnienie świętego Ignacego z Loyoli, kapłana;  

w piątek – wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, bpa i dr Kościoła; 

 

W piątek 1 sierpnia przypada 70 rocznica rozpoczęcia Powstania 

Warszawskiego. Msza św. za wszystkich którzy oddali swoje życie za Ojczyznę w 

piątek o godz. 1900.  

 

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

praktykowania comiesięcznej spowiedzi świętej i Komunii św.  

 

W dniach od 6 do 15 sierpnia będzie trwała pielgrzymka piesza z 

Warszawy na Jasną Górę. Do wspólnego pielgrzymowania zapraszają  

Przewodnicy Grupy Kanonickiej – ks. Łukasz Bugała CRL i ks. Szymon Szajko 

CRL.  

 

Msza św. składkowa przez wstawiennictwo Matki Najświętszej w środę o 

1900. Msze św. składkowe przy relikwiach św. Stanisława Kazimierczyka: - w 

poniedziałek o godz. 800 i w czwartek o godz. 1900. 



W czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. W piątek 

o godz. 1830 Droga Krzyżowa. W niedzielę i w czwartek o godzinie 1830 

śpiewamy Nieszpory. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.  

 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu 

na potrzeby naszej parafii. Dziękujemy za kolejne ofiary indywidualne na prace 

prowadzone przy naszej bazylice.  

 

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszły do wieczności: + Halina Gądźba z ul. 

Józefa i + Maria Wisińska z ul. Wrzesińskiej. Za nasze zmarłe siostry i 

wszystkich wiernych: 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 –  3 sierpnia 2014roku 

 

Dzisiejsza Niedziela to 18 Niedziela Zwykła w Roku liturgicznym.  

 

W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy: 

- w poniedziałek – wsp. Świętego Jana Marii Vianneya, kapłana, patrona 

proboszczów; 

- w środę – Święto Przemienienia Pańskiego; 



- w piątek – wspomnienie św. Dominika, kapłana;  

- w sobotę – święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, Edyty Stein, dziewicy 

i męczennicy, patronki Europy; 

 

Od środy, 6 sierpnia, będzie trwała pielgrzymka piesza z Warszawy na 

Jasną Górę. Pielgrzymi modlą się także za nas. Zapraszamy do duchowej 

łączności z pielgrzymami. Tę duchową łączność możemy przeżywać przez 

codzienne uczestniczenie we Mszy św. i Komunię świętą.  

 

Organizowane są pielgrzymki:  

1-a na zakończenie uroczystości w Kalwarii Zebrzydowskiej; 

2-a na uroczystości w Gietrzwałdzie na 13 września 2014;  

 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu, 

na potrzeby naszej parafii. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do świątyni. 

Dziękujemy za kolejne ofiary indywidualne na prace prowadzone przy bazylice. 

 

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszła do wieczności + Elżbieta Biernat z ul. 

Józefa. 1 sierpnia odeszła do wieczności Matka Księdza Leszka Andrzejczaka: + 

Zofia Andrzejczak. Pogrzeb + Zofii w Poznaniu w najbliższą środę. Nasze 

zmarłe siostry polećmy Bogu: 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 – 10.08.2014 – XIX Niedziela Zwykła  

 

Dzisiejsza niedziela to 19 niedziela w Kalendarzu Liturgicznym Kościoła. 

 

W nadchodzącym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy: 

- w poniedziałek – wspomnienie św. Klary, dziewicy; 

- w środę – święto Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej; 

- w czwartek – wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego; 

- w piątek – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny; 

 

W piątek przeżywać będziemy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msze 

Święte w piątek będą odprawiane tak jak w każdą niedzielę roku. Po każdej Mszy świętej w piątek 

poświęcenie ziół, kwiatów i owoców. 

 

Także w piątek 94 rocznica „Cudu nad Wisłą”. Msza święta w intencji Ojczyzny i poległych w jej 

obronie w piątek o godz. 9.30. 

 

Msza Święta dla chorych w środę o godzinie 16.00.  

 

W sobotę 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. Zapraszamy do duchowej 

łączności z pielgrzymami. Tę duchową łączność przeżywamy przez codzienną Mszę św. i Komunię świętą. 

 

W następną niedzielę Msza św. o godzinie 9.30 w intencji Arcybractwa V Ran Pana Jezusa i 

adoracji Najświętszego Sakramentu. Po Mszy Świętej Zebranie Arcybractwa V Ran Pana Jezusa i adoracji 

Najświętszego Sakramentu  w Sali Parafialnej.   



 

We wrześniu organizowana jest pielgrzymka do Gietrzwałdu. Zachęcamy do zapisywania się na 

pielgrzymkę. Z powodu małej liczby chętnych nie odbędzie się pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej. 

 

Prośba o ofiary indywidualne na nowe tabernakulum do ołtarza głównego.  

 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary Zakonne Seminarium Duchowne i na potrzeby naszej 

parafii. Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do Bazyliki.  

 

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszła do wieczności: + Krystyna Bronowicka z ul. Berka 

Joselewicza. Polećmy ją Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek … 

 

Naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej niedzieli, Bożego 

błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Wniebowziętej na cały nowy tydzień. Żywej wiary i wielu sił: 

fizycznych i duchowych życzymy Pielgrzymom zdążającym na Jasną Górę. 
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Ogłoszenia duszpasterskie – 15.08.2014 

Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny 

[Matki Bożej Zielnej] 

  

Dziś przeżywamy Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Ta 

uroczystość jest najstarszym świętem Maryjnym w Polsce. W naszej Polskiej 

tradycji to święto nosiło tytuł Matki Boskiej Zielnej. Dzisiaj każdy wierzący 

jest zobowiązany do uczestniczenia we Mszy św. Porządek Mszy św. w naszej 

Bazylice tak jak w każdą niedzielę. Poświęcenie ziół, kwiatów i owoców po 

każdej Mszy świętej. 

 



Dzisiaj przypada 94 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. 

 

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

 

Trwają zapisy na pielgrzymkę do Gietrzwałdu na doroczne uroczystości. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w tej pielgrzymce. 

 

Prośba o ofiary indywidualne na nowe tabernakulum do ołtarza głównego.  

 

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  

17.08.2014 – 20 Niedziela Zwykła 

 



  

 Dzisiejsza niedziela to 20 Niedziela Zwykła.  

 

 Dzisiaj 3 niedziela miesiąca. Jak w każdą 3 niedzielę miesiąca Msza 

Święta o godzinie 930 jest odprawiana w intencji Arcybractwa V Ran Pana 

Jezusa i adoracji Najświętszego Sakramentu. Po Mszy Świętej spotkanie 

Arcybractwa a jutro o godzinie 1900 Mszą św. za ++ z Arcybractwa V Ran 

Pana Jezusa i adoracji Najświętszego Sakramentu.     

 

 W nadchodzącym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy: 

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

- w czwartek – wspomnienie św. Piusa X, papieża; 

- w piątek – wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej;  

 

 Organizujemy pielgrzymkę autokarową do Gietrzwałdu. Wyjazd 13 

września w sobotę wcześnie rano, powrót w niedzielę 14 września 

późnym wieczorem. Koszt około 180 złotych. Zapisy w Kancelarii i w 

zakrystii.  

 

 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 bazyliki.  

 

 Dziękujemy za kolejne ofiary indywidualne na nowe tabernakulum do 

naszej Bazyliki Bożego Ciała.  

 

 Z naszej Rodziny Parafialnej odeszła do wieczności: + Cecylia Bernaś z ul. 

Bocheńskiej. Polećmy ją Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek … 



 

 Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom 

życzymy dobrej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki 

Najświętszej. Naszego Patrona, Świętego Stanisława Kazimierczyka, 

także prosimy o opiekę nad nami i naszymi bliskimi. 
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Ogłoszenia Duszpasterskie – 24 .08.2014 

XXI Niedziela Zwykła 

 

Dzisiejsza niedziela to 21 Niedziela Zwykła.  

 

W nadchodzącym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy: 

 - we wtorek – Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej;  

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

 - w czwartek – Uroczystość Św. Augustyna; 

 - w piątek – Wspomnienie męczeństwa Św. Jana Chrzciciela; 

  

W czwartek w naszym Zakonie przeżywać będziemy Uroczystość Świętego  

Augustyna, biskupa i doktora Kościoła. Św. Augustyn jest Ojcem i Prawodawcą 

naszego Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich i drugim Patronem naszej 

Bazyliki Bożego Ciała. W czwartek w naszej bazylice można zyskać odpust zupełny 

pod zwykłymi warunkami. Główna Msza Święta w czwartek o godz. 1200. W czasie 

tej Mszy Świętej Kleryk Rafał Przestrzelski złoży wieczyste śluby zakonne a 

Nowicjusz Grzegorz Gałat złoży czasowe śluby zakonne.  Bardzo serdecznie 

zapraszamy na tę doroczną naszą uroczystość Drogich naszych Parafian. 

Uroczystość tę zakończy ucałowanie relikwii św. Augustyna.  

 



Od jutra wieczorem do piątku w południe trwać będą w naszym Klasztorze 

Krakowskim rekolekcje dla Kleryków, Braci i Kapłanów naszego Zakonu 

Kanoników Regularnych Laterańskich. Codziennie będzie odprawiana Msza św. o 

godz. 1200.  Prosimy o modlitwy w naszej intencji. Bardzo serdecznie zapraszamy 

do wspólnego przeżywania Mszy św. o godzinie 1200. 

 

W tym roku mija 137 lat od Objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie – 

jedynych objawień w Polsce, które zostały zatwierdzone przez władzę Kościelną. 

Główne uroczystości w Gietrzwałdzie w niedzielę 14 września.  

 

W piątek o godz. 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 tabernakulum do naszej Bazyliki. 

 

 Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli do wieczności + Rajmund Gosławski z 

ul. Dietla, + Antoni Semenowicz z ul. Starowiślnej i + Julia Wątor z ul. Św. 

Sebastiana. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek … 

 

 

Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy 

dobrej niedzieli oraz Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej 

Częstochowskiej i Św. Augustyna.  
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Ogłoszenia duszpasterskie  



na 22 Niedzielę Zwykłą – 31 sierpnia 2014 roku 

 

W naszej Parafii rozpoczęli posługę nasi Współbracia: Ks. Jarosław Klimczyk CRL 

i Ks. Maciej Guziejko CRL. Witamy ich serdecznie i otaczamy naszą modlitwą. 

 

Jutro 75 rocznica rozpoczęcia II Wojny Światowej. Zapraszamy na Msze Święte 

w dniu jutrzejszym i prosimy o modlitwę w intencji pokoju dla Europy i dla 

naszej Ojczyzny.  

 

Jutro rozpocznie sie nowy rok szkolny 2014/2015. Msze Święte na rozpoczęcie 

nowego roku szkolnego i katechetycznego dla uczniów ze Szkół Podstawowych i 

Gimnazjum o godz. 800, dla uczniów Szkół Średnich a o godz. 900. Zapraszamy 

Dzieci, Młodzież Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców. Spowiedź święta 

przed nowym rokiem szkolnym dzisiaj i jutro.  

 

W niedziele Msza św. dla dzieci jest odprawiana o godzinie 1100. Zapraszamy 

dzieci na godzinę 1100.  

 

Informujemy, że w tym roku szkolnym dzieci z klas III szkoły podstawowej 

przystąpią do pierwszej Komunii Świętej.  

 

W tym roku mija 137 lat od cudownych objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie.  

Główne uroczystości w Gietrzwałdzie w tym roku w niedzielę 14 września.  

 

W tym tygodniu przypada 1 czwartek i 1 piątek i 1 sobota miesiąca września. 

Zachęcamy do spowiedzi i Komunii Świętej wynagradzającej.  

 



W piątek o godzinie 1700 Msza św. dla dzieci i kandydatów do bierzmowania. Po 

tej Mszy świętej spotkanie z uczniami klas 1, 2 i 3 gimnazjum. Jest to spotkanie 

organizacyjne w związku z przygotowaniem do sakramentu bierzmowania.  

 

W każdą 1, 2, 3 i 4 sobotę miesiąca nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych w 

Sali obok Kancelarii Parafialnej. Początek spotkań o godz. 1700. 

 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na 

potrzeby Parafii. Dziękujemy za kolejne ofiary indywidualne na nowe 

tabernakulum w ołtarzu głównym naszej Bazyliki. Nowożeńcom wczorajszej 

soboty dziękujemy za kwiaty. 

 

Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej 

niedzieli. Niech Bóg udzieli nam błogosławieństwa. Dzieciom i Młodzieży w 

Nowym Roku Szkolnym życzymy zdrowia i dobrych wyników w nauce.  
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Ogłoszenia duszpasterskie – 07. 09. 2014  

XXIII Niedziela Zwykła 

 

Dzisiejsza Niedziela jest 23 Niedzielą Zwykłą. 

 

W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy: 

- w poniedziałek – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W minionych 

wiekach nazywane było Świętem Matki Bożej Siewnej. W parafiach o tradycjach 

rolniczych w dzisiejsze święto kapłani święcą nasiona zbóż przeznaczone do siewu; 

- we wtorek – wspomnienie bł. Anieli Salawy, dziewicy; 



- w piątek – wspomnienie św. Jana Chryzostoma, bpa i doktora Kościoła; 

 

Dzisiaj w Kalwarii Zebrzydowskiej trwa XXII Pielgrzymka Rodzin. W następną 

niedzielę doroczne uroczystości Maryjne w 137 rocznicę objawień Matki Bożej. Także w 

następna niedziele Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W Sanktuarium Krzyża św. w 

Mogile uroczystości ku czci Krzyża Świętego rozpoczną się 13 września. Program 

uroczystości na stronie internetowej Opactwa Mogilskiego.  

 

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. Do końca września uczniowie z klas 1, 2 i 3 gimnazjum mogą 

zapisać się na listę kandydatów do 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. 

 

W dniach od 8 do 12 września skorzystać z bezpłatnego badania słuchu. Informacje 

na ten temat wywieszone są w gablotach parafialnych.  

 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na 

potrzeby naszej Parafii. Dziękujemy bardzo serdecznie za kolejne ofiary na nowe 

tabernakulum do ołtarza głównego. Także prosimy o kolejne ofiary na tabernakulum. 

Dziękujemy za kwiaty ofiarowane do Bazyliki. 

 

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli do wieczności + Barbara Markiewicz z ul. 

Bożego Ciała, + Ryszard Dziubański z ul. Miodowej i + Wacław Rojkowski z ul. 



Św. Wawrzyńca. Na Skałce, u Ojców Paulinów zmarł O. Dionizy Łukaszuk. 

Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek … 

 

Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej niedzieli, 

Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Najświętszej i Św. Stanisława Kazimierczyka.  
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Ogłoszenia duszpasterskie – 14.09.2014 

XXIV Niedziela Zwykła 

 

Przeżywamy 24 Niedzielą Zwykłą.  

 

Dzisiejsza Niedziele jest Świętem Podwyższenia Krzyża Świętego. W Sanktuarium w 

Mogile odbywają się uroczystości ku czci Krzyża Świętego.  

 

W Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie dzisiaj trwają doroczne uroczystości 

Maryjne w 137 rocznicę objawień Matki Bożej.  

 

W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy: 

- w poniedziałek – Najświętszej Maryi Panny Bolesnej; 

- w czwartek – święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski oraz dzieci i 

młodzieży. W czwartek modlić się będziemy o łaski potrzebne dla młodych, o 

których Święty Jan Paweł II mówił, że są nadzieją Kościoła; 

 

Rodziców z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej zapraszamy 

na Msze Święte w niedziele o godz. 1100. Młodzieży z klas gimnazjalnych 



przypominamy, że do końca września powinni zapisać się na listę kandydatów 

do bierzmowania. Msze Święte dla Młodzieży i Kandydatów do bierzmowania w 

niedziele o 1900.  

 

W każdy czwartek i w każdą niedzielę o godzinie 1830 śpiewamy Nieszpory. 

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy Psalmami.  

 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na 

potrzeby naszej Parafii. Serdecznie dziękujemy za kolejne ofiary na nowe 

tabernakulum. Prosimy o pomoc w zrealizowaniu tego zadania tych, którzy 

mogą nam pomóc.  

 

Z naszej Wspólnoty Parafialnej do wieczności odszedł + Stanisław Chachlowski. 

Polećmy go Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek … 

 

Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej 

niedzieli, oraz Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Gietrzwałdzkiej 

na cały nowy tydzień. 
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Ogłoszenia duszpasterskie – 21.09.2014 

XXV Niedziela Zwykła 

 



Przeżywamy 25 Niedzielą Zwykłą. Dziś obchodzony jest w Polsce Dzień Środków 

Społecznego Przekazu. Modlimy się o to, aby treści przekazywane przez te 

środki służyły prawdzie i człowiekowi. Dla nas samych prosimy Boga o mądre 

korzystanie z radia, telewizji, internetu i prasy.  

 

W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzić będziemy: 

 dziś przypada święto św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty; 

 w poniedziałek – wspomnienie bł. Bernardyny Jabłońskiej, dziewicy; 

 we wtorek – wspomnienie św. Ojca Pio, zakonnika; 

 w czwartek – wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, kapłana; 

 w sobotę – wspomnienie św. Wincentego a Paulo; 

 

W każdą niedzielę i w każdy czwartek o godzinie 18
30

 śpiewamy Nieszpory. 

Serdecznie zapraszamy na Nieszpory. W najbliższy piątek o 18
30 

wypominki za 

zmarłych, a po niej Msza Święta za naszych drogich nam zmarłych. 

 

Rodziców z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej zapraszamy 

na Msze Św. w niedziele o1100. Młodzieży z klas gimnazjalnych przypominamy, 

że do końca września powinni zapisać się na listę kandydatów do 

bierzmowania. Msze Św. dla Młodzieży i Kandydatów do bierzmowania w 

niedziele o 1900.  

 

Mija już 28 lat od powstania Krakowskiego Koła Towarzystwa Pomocy im. św. 

Brata Alberta, które działa na terenie naszej Parafii. Członkowie Towarzystwa 

pomagają potrzebującym – wydają chleb, ubrania, przygotowują paczki 

świąteczne i paczki dla więźniów. Dziękujemy im za ich trud. Dziś po Mszy 

Świętej można finansowo wesprzeć działalność Towarzystwa.  

 

W następną niedzielę chrzest dzieci na Mszy św. o godz. 13
30

. 

 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na 

potrzeby naszej parafii. Dziękujemy za kolejne ofiary indywidualne na nowe 

tabernakulum do ołtarza głównego w naszej bazylice. Nowożeńcom dziękujemy 

za kwiaty.  

 



Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej 

niedzieli, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Najświętszej i Świętego 

Stanisława Kazimierczyka, Apostoła Eucharystii.  
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Ogłoszenia duszpasterskie  
na 26 Niedzielę Zwykłą – 28.09.2014 

 

W liturgii Kościoła w nadchodzącym tygodniu przeżywać będziemy: 

 - we  wtorek – wsp. św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła; 

- w środę – wsp. św. Teresy od Dzieciątka Jezus,  

dziewicy i doktora Kościoła; 

- w czwartek – wspomnienie świętych Aniołów Stróżów; 

- w sobotę – wspomnienie św. Franciszka z Asyżu; 

 

W środę rozpoczynamy październik, miesiąc modlitwy różańcowej. W 

październiku każdego dnia będziemy modlić się na różańcu w naszej bazylice 

o godz. 1820. Serdecznie zapraszamy na tę modlitwę wszystkich. Dzieci, które 

będą uczestniczyć w nabożeństwie, otrzymają każdego dnia obrazek. 

Za odmówienie różańca wraz z rozmyślaniem nad tajemnicami 

różańcowymi w kościele lub w rodzinie można zyskać odpust zupełny. 

 

W następną niedzielę procesja różańcowa do pięciu ołtarzy. Procesja do 5 

ołtarzy rozpocznie się o godzinie 1800. Zapraszamy Arcybractwo, Żywy 

Różaniec, Ministrantów i Asystę Procesyjną. 

 

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

pierwszy piątek miesiąca o godzinie 1700 spowiedź i Msza Święta dla dzieci i 

kandydatów do bierzmowania. Apelujemy do dzieci i kandydatów o gorliwe 



uczestniczenie w pierwszych piątkach miesiąca. Starszych gorąco prosimy, aby 

dali dzieciom i młodzieży przykład miłości do Najświętszego Serca Pana Jezusa.  

 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu 

na potrzeby naszej Parafii. Dziękujemy za kolejne ofiary indywidualne na 

tabernakulum do ołtarza głównego naszej Bazyliki Bożego Ciała. 

Przypominamy, że do  zakończenia prac przy ołtarzu pozostał już tylko jeden 

miesiąc.  

 

Dzisiaj w naszej parafii Słowo Boże głosi ks. Sławomir Bednarz ze 

Zgromadzenia Księży Michaelitów. Księża Michaelici prowadzą Dom Dziecka w 

Pawlikowicach. Na Dom Dziecka zbierane są ofiary przy wyjściu z Bazyliki. W 

imieniu Księży Michaelitów i ich podopiecznych prosimy o pomoc.  

 

Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszła + Maria Kupiec z ul. 

Starowiślnej. Polećmy 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.  
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Ogłoszenia duszpasterskie na  27 Niedzielę Zwykłą – 05.10.2014r. 

 

Od wczoraj trwa w Rzymie Synod III Nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne 

Synodu Biskupów poświęcone wyzwaniom duszpasterskim wobec rodziny 

zwołane przez Papieża Franciszka. Konferencję Episkopatu Polski reprezentuje 

na tym abp Stanisław Gądecki. Odpowiedzmy na apel Papieża i módlmy się w 

intencji Synodu i w intencji ratowania Rodzin.  

 

Procesja różańcowa do pięciu ołtarzy dzisiaj o godzinie 1800. Zapraszamy 

Arcybractwo, Procesję, Ministrantów. W sposób szczególny zapraszamy Żywy 



Różaniec. Matka Boża wzywała w Gietrzwałdzie wszystkich prosiła o modlitwę 

na różańcu. 

 

Nabożeństwo Różańcowe codziennie o godz. 1820. Serdecznie zapraszamy na tę 

modlitwę wszystkich. Dzieci, które będą uczestniczyć w nabożeństwie, 

otrzymają każdego dnia w zakrystii obrazek. 

 

We wtorek o godz. 1800 w Sali Katechetycznej obok Kancelarii odbędzie się 

spotkanie uczniów klas I i II gimnazjum – kandydatów do Bierzmowania. 

Prosimy potraktować obecność na tym spotkaniu jako obowiązkową.  

 

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

 

W przyszłą niedzielę XIV Dzień Papieski. Za Tydzień, będzie prowadzona zbiórka 

pieniędzy na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” przydzielającej 

stypendia utalentowanej młodzieży pochodzącej z biednych rodzin.  

 

W nadchodzącym tygodniu w Liturgii Kościoła przeżywać będziemy: 

- we wtorek – wspomnienie Matki Bożej Różańcowej; 

- w czwartek – święto Błogosławionego Wincentego Kadłubka, biskupa; 

 

W Kancelarii Parafialnej przyjmujemy na wypominki miesięczne i roczne za 

zmarłych. Pamiętajmy o modlitwie za tych, którzy na naszą modlitwę czekają. 

 

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

Dziękujemy za ofiary indywidualne na nowe tabernakulum do ołtarza głównego 

w naszej Bazylice. Z radością informujemy, że Metropolita Krakowski przyjął 



nasze zaproszenie na uroczystość pobłogosławienia nowego Tabernakulum i 

odnowionego Ołtarza Głównego w naszej Bazylice. Obok Księdza Kardynała w 

Uroczystościach zapowiedział swój udział Opat Generalny naszego Zakonu. 

Uroczystość ta odbędzie się 8 listopada 2014 roku o godz. 1700. Już teraz bardzo 

serdecznie zapraszamy na tę uroczystość Naszych Drogich Parafian, Przyjaciół i 

Dobrodziejów. 

 

Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, 

Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Różańcowej. 
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Ogłoszenia duszpasterskie na 28 Niedzielę Zwykłą 12.10.2014 

 

XIV Dzień Papieski – „Świętymi bądźcie” 

 

Zapraszamy serdecznie do wspólnego odmawiani różańca. Nabożeństwo 

różańcowe w naszej bazylice codziennie o godz. 1820. 

  

Dzisiaj obchodzimy XIV Dzień Papieski pod hasłem „Świętymi bądźcie”. W 

przedsionkach kościoła po Mszach św. możemy wesprzeć fundację Dzieło 

Nowego Tysiąclecia, która przydziela stypendia uzdolnionej młodzieży 

pochodzącej z niezamożnych rodzin. 

 

We wtorek 14 października: Święto Edukacji Narodowej – Dzień Nauczyciela. Z 

tej okazji składamy serdeczne życzenia wszystkim Nauczycielom, 

Wychowawcom, Katechetom i Pedagogom. Niech Pan Jezus obdarza Was 

zdrowiem, błogosławieństwem i wszelkimi potrzebnymi łaskami. 



 

We wtorek o godz. 1800 w Sali Katechetycznej obok Kancelarii odbędzie się 

spotkanie uczniów klas III gimnazjum – kandydatów do Bierzmowania. Prosimy 

potraktować obecność na tym spotkaniu jako obowiązkową. 

 

W piątek 17 października przypada 4 rocznica kanonizacji św. Stanisława 

Kazimierczyka. Po Mszach św. będziemy odmawiać Litanię do św. Stanisława 

Kazimierczyka i oddawać mu cześć przez ucałowanie relikwii. Serdecznie 

zapraszamy do dziękczynienia za dar kanonizacji.  

 

Zbliża się listopad – miesiąc poświęcony pamięci zmarłych. W kancelarii i 

zakrystii przyjmujemy na wypominki miesięczne i roczne. Kartki do wypisania 

imion są wyłożone na bocznych ołtarzach.  

 

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

Dziękujemy za ofiary indywidualne na nowe tabernakulum do ołtarza głównego 

w naszej Bazylice. Z radością informujemy, że Metropolita Krakowski przyjął 

nasze zaproszenie na uroczystość pobłogosławienia nowego Tabernakulum i 

odnowionego Ołtarza Głównego w naszej Bazylice. Obok Księdza Kardynała w 

Uroczystościach zapowiedział swój udział Opat Generalny naszego Zakonu. 

Uroczystość ta odbędzie się 8 listopada 2014 roku o godz. 1700. Już teraz bardzo 

serdecznie zapraszamy na tę uroczystość Naszych Drogich Parafian, Przyjaciół i 

Dobrodziejów. 

 

Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej 

niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Różańcowej. Naszego 

Patrona Św. Stanisława Kazimierczyka prosimy o wstawiennictwo przed Bożym 

Tronem we wszystkich ważnych sprawach naszego życia. 
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Ogłoszenia duszpasterskie na 29 Niedzielę Zwykłą – 19.10.2014 

 

 

Zapraszamy serdecznie do wspólnego odmawiania różańca. Nabożeństwo różańcowe w naszej 

Bazylice codziennie o godz. 1820. 

 

W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:  

- dzisiaj – wspomnienie Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki;   

- jutro - uroczystość Świętego Jana Kantego, kapłana, 

- we wtorek - wspomnienie Błogosławionego Jakuba Strzemię, biskupa, 

- w środę – Świętego Jana Pawła II, papieża, 

- w następną niedzielę uroczystość: ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO; 

 

Dzisiaj w Rzymie odbyło się zakończenie nadzwyczajnego Synodu Biskupów. Synod był poświęcony 

tematyce rodziny we współczesnym świecie. Podczas Mszy Świętej na zakończenie Synodu został 

beatyfikowany Ojciec Święty Błogosławiony Paweł VI. Dziękujemy Bogu za te dar dla Kościoła: za dar 

Synodu i za dar Błogosławionego Papieża Pawła VI.  

 

Dzisiaj misja 30 lat od uprowadzenia i męczeńskiej śmierci Błogosławionego Księdza Jerzego 

Popiełuszki. Prosimy Boga o łaskę kanonizacji Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki.  

 

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Tydzień Misyjny. Obecny Tydzień misyjny przeżywamy pod hasłem „Z 

Ewangelią do narodów”. Misje możemy wspierać przez modlitwę i ofiarę. Przez cały tydzień modlić 

się będziemy w intencji misji, misjonarzy, o nowe powołania misyjne. Taca w następną niedzielę 

będzie przeznaczona na misje.  

 

Na wypominki roczne i miesięczne a także na Mszę Świętą składkową za naszych drogich zmarłych 

przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej i zakrystii. Na ołtarzach wyłożone są kartki na wypominki. 

Otoczmy naszych drogich zmarłych modlitwą. Niech nikt z nich nie zostanie bez naszej duchowej 

pomocy. 

 



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

indywidualne na nowe tabernakulum do ołtarza głównego w naszej Bazylice. Z radością informujemy, 

że Metropolita Krakowski przyjął nasze zaproszenie na uroczystość pobłogosławienia nowego 

Tabernakulum i odnowionego Ołtarza Głównego w naszej Bazylice. Obok Księdza Kardynała w 

Uroczystościach zapowiedział swój udział Opat Generalny naszego Zakonu. Uroczystość ta odbędzie 

się 8 listopada 2014 roku o godz. 1700. Już teraz bardzo serdecznie zapraszamy na tę uroczystość 

Naszych Drogich Parafian, Przyjaciół i Dobrodziejów. 

 

Z naszej Rodziny parafialnej odeszła do wieczności: + Barbara Walczak z ul. Józefa: polecajmy ją 

Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek ... 

 

Naszym drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej niedzieli, Bożego 

błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. O Boże błogosławieństwo prosimy przez wstawiennictwo 

Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki i Błogosławionego Papieża Pawła VI. 

 

Kanonicy Regularni Laterańscy 

 

Ogłoszenia duszpasterskie na 30 Niedzielę Zwykłą – 26.10.2014 

Rocznica poświęcenia Kościoła Własnego 

 

Nabożeństwo Różańcowe dziś o godzinie 1800. Dzisiejsze nabożeństwo połączone jest z 

procesją do 5 ołtarzy. Zapraszamy serdecznie Arcybractwo, Żywy Różaniec, Asystę i Służbę Liturgiczną 

Ołtarza. Codziennie Różaniec o godzinie 1820.   

 

Dzisiaj przeżywamy uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła Własnego. Dziękujemy Bogu 

za Fundatorów i Budowniczych naszej Bazyliki Bożego Ciała. Dziękujemy wszystkim, którzy w obecnym 

czasie o ten dom Boży się troszczą i napełniają go swoją obecnością i swoją modlitwą.  

 

We wtorek  święto Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. dzień imienin Ks. Tadeusza 

Masłowskiego. Msza św. w int. Księdza Tadeusza we wtorek o godzinie 1200. 

 

W sobotę 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 następną niedzielę Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze św. za zmarłych 

poleconych w wypominkach o godz. 800 i 1900. Procesja z modlitwami za zmarłych w kościele po Mszy 

św. godz. 800. O godz. 1800 Nieszpory za zmarłych i procesja. W Dniu Zadusznym można zyskać odpust 

zupełny i ofiarować go za zmarłych. Odpust ten można zyskać począwszy od popołudnia 1 listopada i 

przez cały dzień następny (2 listopada) pod warunkiem odbycia sakramentalnej spowiedzi, udziału we 

Mszy św. i Komunii św. oraz odmówienia modlitw: Wierzę w Boga, Ojcze nasz, i dowolnej modlitwy w 

intencji Ojca św.. Odpust za zmarłych można też zyskać także od 1 do 8 listopada za nawiedzenie 

cmentarza i modlitwę za zmarłych.  

 

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

W tym tygodniu 1 sobota miesiąca. Zachęcamy do pierwszo sobotniej Komunii Świętej 

wynagradzającej Sercu Niepokalanej Maryi za grzechy nasze i całego świata. 

 

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

indywidualne na nowe tabernakulum do ołtarza głównego w naszej Bazylice.  

 

Zapraszamy serdecznie na uroczystość pobłogosławienia nowego Tabernakulum i odnowionego 

Ołtarza Głównego w naszej Bazylice. Uroczystości przewodniczył będzie Stanisław Kardynał Dziwisz. 

W uroczystości będzie uczestniczył Opat Generalny naszego Zakonu. Uroczystość ta odbędzie się 8 

listopada 2014 roku o godz. 1700. Już dziś serdecznie zapraszamy na tę uroczystość Naszych Drogich 

Parafian, Przyjaciół i Dobrodziejów. 

 
Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odszedł + Kazimierz Maryańczyk z ul. Dietla. 

Polecajmy go Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek... 
 
Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego 

błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej. Boga prosimy o błogosławieństwo przez 
wstawiennictwo Św. Stanisława Kazimierczyka – Apostoła Eucharystii.  

Kanonicy Regularni Laterańscy 

Ogłoszenia Duszpasterskie na 1 listopada 2014 – sobota  

Uroczystość Wszystkich Świętych 

 

Dzisiaj Uroczystość Wszystkich Świętych. To dzisiejsze święto przeżywamy ze szczególną radością: 

dziękujemy Bogu za świętość naszych Rodaków: Św. Jana Pawła II i naszego Świętego 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. Dziś 1 sobota miesiąca: 

zachęcamy do spowiedzi i Komunii Św. wynagradzającej.  

 

Zapraszamy dzisiaj na tradycyjne Nieszpory za zmarłych z procesją w kościele o godz. 1800. Nieszpory 

te wprowadzą nas w temat i atmosferę Dnia Zadusznego. 

 

Jutro 2 listopada - Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. Msze święte będą 

odprawiane jak w każdą niedzielę. Msze Św. za zmarłych polecanych w wypominkach o godz. 1100 i o 1900. Po 

Mszy Św. o godz. 800 procesja w kościele z modlitwami wstawienniczymi za zmarłych. Nieszpory żałobne 

jutro o godz. 1800, a po nieszporach procesja w kościele z modlitwami za zmarłych. 

 

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

różańcową. 

 

Wypominki roczne w każdy ostatni piątek miesiąca o godz. 1830, a o godz. a o godz. 1900 Msza św. za 

wszystkich zmarłych polecanych w wypominkach rocznych. W każdy ostatni piątek miesiąca zapraszamy do 

wspólnej modlitwy.  

 

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

Nowicjusze przyjmują w przedsionkach bazyliki.  

 

Ponawiamy serdeczne zaproszenie na uroczystość pobłogosławienia nowego Tabernakulum i 

odnowionego Ołtarza Głównego w naszej Bazylice. Uroczystości przewodniczył będzie Stanisław 

Kardynał Dziwisz. W uroczystości będzie uczestniczył Opat Generalny naszego Zakonu. Uroczystość ta 



odbędzie się 8 listopada 2014 roku o godz. 1700. Zapraszamy na tę uroczystość Naszych Drogich 

Parafian, Przyjaciół i Dobrodziejów. 

 

Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej naszym Drogim Parafianom, Gościom i 

Dobrodziejom życzymy: zdrowego i miłego wypoczynku świątecznego. Niech św. Stanisław 

Kazimierczyk wspiera nas w drodze do nieba.  Niech pamięć i modlitwy za zmarłych w tych dniach 

pomogą nam lepiej zrozumieć sens i cel naszego życia.   

 

Kanonicy Regularni Laterańscy 

Ogłoszenia duszpasterskie – 02. 11. 2008  

XXXI Niedziela Zwykła – Dzień Zaduszny 

 

Dzisiejsza niedziela jest 31 Niedzielą zwykłą. W tym roku jest to jednocześnie Wspomnienie 

Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli dzień Zaduszny. Msze św. dzisiaj są odprawiane jak w każdą 

niedzielę. Msze święte za zmarłych polecanych w wypominkach o godz. 1100 i o 1900. Po Mszy św. o 

godz. 800 procesja w kościele z modlitwami wstawienniczymi za zmarłych. Nieszpory żałobne o 

godz. 1800. Po Nieszporach procesja w kościele z modlitwami za zmarłych. 

  

Dziś można uzyskać Odpust Zupełny i ofiarować go za jednego zmarłego. Warunkiem uzyskania 

odpustu jest: pobożne nawiedzenie kościoła, stan Łaski Uświęcającej, odmówienie modlitwy Ojcze 

nasz i Wierzę w Boga oraz modlitwa w intencji 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. 

 

Wypominki za zmarłych poleconych w wypominkach codziennie o godzinie 1820.Także codziennie, 

we wszystkie dni Listopada odprawiana jest Msza Święta za zmarłych poleconych w Wypominkach  

[o różnych godzinach]. Wypominki roczne w każdy ostatni piątek miesiąca o 1830, a o 1900 Msza św. 

za zmarłych wymienionych w wypominkach rocznych. 

 

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

 

We wtorek o godz. 1200 Msza św. w intencji Brata Karola Krzyżanowskiego w dniu Jego imienin. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy.  

 



W tym tygodniu 1 czwartek i 1 piątek miesiąca.  

 

W sobotę, 8 listopada święto Wszystkich Świętych Zakonu Kanoników Regularnych 

Laterańskich. Dziękować będziemy Bogu za dar świętych w naszym Zakonie i modlić się 

będziemy za nasz Zakon. W niedzielę Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, z 

którą nasz Zakon jest związany i od której czerpie swoją nazwę.  

 

Zapraszamy na uroczystość pobłogosławienia odnowionego Ołtarza Głównego w naszej 

Bazylice. Uroczystości przewodniczył będzie Stanisław Kardynał Dziwisz. W uroczystości 

będzie uczestniczył Opat Generalny naszego Zakonu. Uroczystość ta odbędzie się 8 listopada 

2014 roku o godz. 1700. Zapraszamy na tę uroczystość Naszych Drogich Parafian, Przyjaciół i 

Dobrodziejów. 

 

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

ofiary indywidualne na nowe tabernakulum do ołtarza głównego w naszej Bazylice. 

 

Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszli: + Andrzej Ciepliński z ul. Starowiślnej i + 

Stefania Ożóg z ul. Bożego Ciała. Pomódlmy się także za ++ których poleciliśmy w wypominkach 

rocznych i miesięcznych: Wieczny odpoczynek ... 

 

Naszym drogim Parafianom i miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, 

Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Najświętszej i Świętego Stanisława 

Kazimierczyka. 

Kanonicy Regularni Laterańscy 

Ogłoszenia duszpasterskie na XXXII Niedzielę Zwykłą – 09.11.2014  

 

Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim, którzy wczoraj wzięli udział w 

uroczystości pobłogosławienia odnowionego ołtarza głównego w naszej bazylice. 

Dziękujemy za obecność, dziękujemy za troskę i dziękujemy za pomoc duchową i 

materialną.  

 

Z całym Kościołem przeżywamy dzisiaj Uroczystość Rocznicy Poświęcenia 

Bazyliki Laterańskiej, z którą nasz Zakon jest związany i od której czerpie swoją 

nazwę.  



 Zapraszamy na Nieszpory w każdą niedzielę i w każdy czwartek o godzinie 1830.  

W pozostałe dni Wypominki za zmarłych przez cały listopad o godzinie 1820. 

Codziennie, we wszystkie dni listopada, odprawiana jest Msza św. za zmarłych 

polecanych w wypominkach miesięcznych i rocznych.  

 

Przeżywamy dzisiaj VI Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Dzisiejsza 

niedziela rozpoczyna Tydzień modlitwa za Chrześcijan prześladowanych za wiarę. 

Prosimy o modlitwę za tych, którzy swoją wiarę w Chrystusa wyznają cierpieniem, 

a  także męczeńską śmierci.  

 

We wtorek 11 listopada z całą naszą Ojczyzną przezywać będziemy Narodowe 

Święto Niepodległości. Mija 96 lat od dnia, kiedy Polska po latach rozbiorów 

odzyskała niepodległość. Msze Święte 11 listopada będą odprawiane tak, jak w 

dzień zwykły. Msza św. w intencji naszej Ojczyzny o godz. 1200. Zapraszamy 

serdecznie do wspólnej modlitwy  

 

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

 

Na wypominki całoroczne przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej i w zakrystii. 

 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na potrzeby naszej Parafii, i na 

nasze Zakonne Wyższe Seminarium Duchowne. Bóg zapłać za kolejne ofiary na 

tabernakulum w naszej bazylice i za ofiary na wypominki roczne i miesięczne.   

 

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszła do wieczności: + Maria Grzesło. Polecajmy ją 

Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek... 

 

Naszym drogim Parafianom, naszym miłym Gościom i Dobrodziejom dziękujemy 

za wspólnie przeżytą Mszę św. Wszystkim życzymy dobrego zdrowia, miłej 

niedzieli i Bożego błogosławieństwa. Matkę Najświętszą prosimy o opiekę nad 



naszą Ojczyzną, nad wszystkim bardzo trudnymi sprawami, które przeżywa nasza 

Ojczyzna. Wielu Polaków dzisiaj doświadcza bezradności, dlatego wołamy do 

Królowej Polski o światło, o ratunek, o nadzieję.  

 

Kanonicy Regularni Laterańscy.  

 


