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1 stycznia 2020 r. - UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 

 

Na progu Nowego Roku Pańskiego 2020 składamy naszym drogim Parafianom, Gościom, 

Przyjaciołom i Dobrodziejom serdeczne życzenia noworoczne: niech Bóg pobłogosławi 

wszystkie dni nowego roku darem pokoju, niech Duch Święty oświeca drogi waszego życia 

swoim światłem. Życzymy zdrowia i pomyślności w życiu osobistym, rodzinnym i 

zawodowym. 

 

Niech Maryja, Matka Jezusa Chrystusa uprosi Wam wszystkim łaskę żywej wiary i mocnej 

nadziei. 

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. 

- w czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, 

- w piątek o godz. 11:30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa a o godz. 12:00 

Eucharystia w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 

- w sobotę o godz. 11:15 nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi a o godz. 12:00 

Msza św. w int. darczyńców klasztoru i parafii. 

Trwa w naszej parafii Kolęda, czyli Wizyta Duszpasterska. W przedsionkach bazyliki i na 

stronie internetowej znajduje się Plan Kolędy. 

Na dobre przeżycie wszystkich dni Nowego Roku Pańskiego 2020 przyjmijmy 

błogosławieństwo Wszechmogącego Boga. 

  



5 stycznia 2020 r. - II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Jutro Uroczystość Objawienia Pańskiego. W tradycji Polskiej ta uroczystość nazywana jest 

Świętem Trzech Króli. W kościołach kapłani błogosławią i poświęcają kredę i kadzidło na 

pamiątkę darów, które Trzej Królowie ofiarowali Nowonarodzonemu Zbawicielowi świata. 

Trwa w naszej parafii wizyta duszpasterska czyli kolęda. Kolęda będzie trwała do 24 stycznia. 

Plan wywieszony jest w gablotach Bazyliki i na stronie internetowej parafii. 

W czasie trwania kolędy Kancelaria Parafialna jest czynna: środa od 8.00 do 9.30 natomiast w 

piątek od 14.00 do 15.30. 

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

W przyszłą niedzielę na godz. 14:00 zapraszamy na spotkanie opłatkowe Żywy Różaniec, 

Apostolstwo Margaretka, Arcybractwo V Ran Pana Jezusa i Najświętszego Sakramentu. 

Na stoliku pod chórem do nabycia jest prasa katolicka. 

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w minionym tygodniu na potrzeby Parafii. 

Dziękujemy za ofiary indywidualne składane na prace prowadzone przy Bazylice. 

Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszli + Piotr Toporowski z ul. Brzozowej oraz 

Maria Juras-Koral z ul. Św. Wawrzyńca. Polecajmy ich Bożemu Miłosierdziu: Wieczny 

odpoczynek racz jej dać Panie … 

Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłego dnia świątecznego, 

Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela. Niech nasze domy i mieszkania 

napełnią się dymem kadzideł, a nasze serca niech Bóg napełni błogosławieństwem, pokojem i 

radością. 

 

  



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

12 stycznia 2020 

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO 

  

  
1.     Dzisiaj przeżywamy Święto Chrztu Pańskiego i dziękujemy Bogu za sakrament Chrztu 

Świętego, 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, 

która w tym roku przypada 26 lutego. 

2.     W tygodniu odprawiane są nabożeństwa: 

- w niedziele o godz. 7.40 – godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 

- we wtorek o godz. 18.30 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. 

- w środę o godz. 18.30 – nabożeństwo do Matki Bożej Zbawiciela 

- w czwartek o godz. 12.30 – różaniec w kaplicy Zwiastowania NMP a o godz. 18.30 

Nieszpory 

- w piątek o godz. 18.30 – Droga Krzyżowa 

3.     W naszej Parafii trwa wizyta duszpasterska czyli kolęda. Kolęda będzie trwała do  24 

stycznia. Plan wywieszony jest w gablotach Bazyliki i na stronie internetowej parafii. 

Wszystkich którzy z różnych względu nie przyjęli kolędy zachęcamy do zgłaszania się do 

zakrystii lub kancelarii parafialnej w celu ustalenia indywidualnego terminu wizyty 

duszpasterskiej. 

4.     W poniedziałek dzień urodzin ks. Ryszarda Siuty.  Zapraszamy na Mszę św. w intencji 

jubilata o godz. 12:00. 

5.     Spotkanie kandydatów do bierzmowania dla klas 8 w poniedziałek o godz. 16:20 

natomiast dla klas 7 w środę o godz. 17:00. Sakrament bierzmowania w tym roku młodzież z 

naszej parafii przyjmie 7 maja. 

6.     W przyszłą niedzielę na godz. 17:00 zapraszamy na wspólne kolędowanie wszystkich 

którzy we wspólnocie chcą przeżywać radość Bożego Narodzenia oraz    na spotkanie 

opłatkowe Żywy Różaniec, Apostolstwo Margaretka, Arcybractwo V Ran Pana Jezusa i 

Najświętszego Sakramentu oraz Katechetów. 

7.     W czasie trwania kolędy Kancelaria Parafialna jest czynna: wtorek w godz. od 8.00 do 

9.30 natomiast w piątek od 14.00 do 15.30. 

8.     Na stoliku pod chórem do nabycia jest prasa katolicka. 

9.     Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w minionym tygodniu na potrzeby 

Parafii. Dziękujemy za ofiary indywidualne składane na prace prowadzone przy Bazylice. 

10.                       Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszła + Alojza Małodobora z 

ul. Dietla. Polecajmy ją Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie ... 

11.                       Wszystkim naszym Drogim Parafianom, naszym Gościom i Dobrodziejom 

życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa oraz opieki Matki Zbawiciela. Niech nasi 

święci patronowie, których imiona otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym, uproszą nam obfite 

błogosławieństwo Boga. 

 

  



Ogłoszenia Duszpasterskie 

19 stycznia 2020 r. - II Niedziela Zwykła 

1. Dziś o godz. 17:00 zapraszamy na wspólne kolędowanie do sali parafialnej przy furcie 

klasztornej będzie to jednocześnie spotkanie opłatkowe wspólnot parafialnych oraz 

katechetów. 

2. Trwa w naszej parafii wizyta duszpasterska czyli kolęda. Kolęda będzie trwała do 24 

stycznia. Plan wywieszony jest w gablotach Bazyliki i na stronie internetowej parafii. 

W planie kolędy nastąpiły następujące zmiany: 

- ul. Wąska – poniedziałek 20 stycznia 

- ul. Gazowa – poniedziałek 20 stycznia 

- ul. św. Sebastiana – środa 22 stycznia 

Wszystkich którzy z różnych względu nie przyjęli kolędy zachęcamy do zgłaszania się do 

zakrystii lub kancelarii parafialnej w celu ustalenia indywidualnego terminu wizyty 

duszpasterskiej. 

3. Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna we wtorek od 8:30 do 10:00 oraz w 

czwartek od 14:00 do 15:30. 

4. Na stoliku pod chórem do nabycia jest prasa katolicka. 

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

naszej Parafii. Dziękujemy za ofiary indywidualne na prace prowadzone przy naszej Bazylice. 

6. Wszystkim naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej 

niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela. 

 

  



26 stycznia 2020 r. - III NIEDZIELA ZWYKŁA 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 

 

1. Zakończyliśmy w naszej parafii wizytę duszpasterską czyli kolędę. Wszystkim, którzy nas 

przyjęli dziękujemy za wspólną modlitwę, życzliwość, dobre słowo i ofiary składane przy 

okazji kolędy na potrzeby naszej parafii i klasztoru. Jeśli ktokolwiek z różnych powodów nie 

przyjął kapłana w wyznaczonym przez nas terminie, a chciałby to uczynić, zapraszamy do 

zakrystii lub kancelarii w celu ustalenia terminu. 

 

2. W tym tygodniu przypada pierwsza w sobota. Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca 

Maryi o godz. 11:15. 

 

3. Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna we wtorek od godz. 8:00 do godz. 

9:30 oraz czwartek i piątek od godz. 16:00 do 17:30. 

 

4. Na stoliku pod chórem do nabycia jest prasa katolicka. 

 

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

naszej Parafii. Dziękujemy za ofiary indywidualne na prace prowadzone przy naszej Bazylice. 

 

6. Wszystkim naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej 

niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela. 

 

  



2 lutego 2020 r. - IV NIEDZIELA ZWYKŁA 

GŁOSZENIA PARAFIALNE 

 

 1. Dziś w liturgii obchodzimy Święto Ofiarowania Pańskiego, jest to jednocześnie Dzień 

Życia Konsekrowanego. 

 

2. W środę wspomnienie Św. Agaty, dziewicy i męczennicy. Błogosławieństwo chleba i 

wody ku czci Świętej Agaty po Mszy Świętej o godz. 12:00 i 19:00. 

 

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek miesiąca. 

 

- w czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu i o godz. 18:30 Nieszpory 

Eucharystyczne 

 

- w piątek o godz. 11:30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

 

4. Na stoliku pod chórem do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli. 

 

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

naszej Parafii. Dziękujemy za ofiary indywidualne na prace prowadzone przy naszej Bazylice. 

 

6. Wszystkim naszym drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom naszej Parafii 

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

Stanisława Kazimierczyka. 

  



9 lutego 2020 r. - V NIEDZIELA ZWYKŁA 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Pragniemy poinformować że z okazji 700-lecia ustanowienia uroczystości Bożego Ciała w 

Archidiecezji Krakowskiej, Stolica Apostolska, udzieliła odpustu zupełnego wiernych 

nawiedzającym w roku jubileuszowym naszą Bazylikę. Szczegóły i warunki odpustu podane 

zostaną w najbliższym czasie. 

2. We wtorek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes i 28 Światowy Dzień 

Chorego. Msza św. w int. chorych o godz. 12.00, a po Mszy św. udzielany będzie sakrament 

namaszczenia chorych. Natomiast w środę o godz. 16.00 comiesięczna Msza św. w intencji 

chorych. 

3. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 11.00 poświęcenie świec dzieciom 

przygotowującym się do I Komunii św. 

4. Nasza parafia organizuje w najbliższym czasie dwie pielgrzymki: 

- 1 maja doroczną pielgrzymkę na Jasną Górę 

- 7 czerwca pielgrzymkę na uroczystości beatyfikacyjne Sługi Bożego Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego do Warszawy. 

Szczegółowe informacje na plakatach w przedsionkach bazyliki. 

5. Na stoliku pod chórem do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli. 

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

naszej Parafii. Dziękujemy za ofiary indywidualne na prace prowadzone przy naszej Bazylice. 

7. Wszystkim naszym drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom naszej Parafii 

życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Najświętszej. 

 
  



16 lutego 2020 r. - VI NIEDZIELA ZWYKŁA 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 

W przyszłą sobotę w liturgii obchodzić będziemy święto Katedry św. Piotra Apostoła 

W następną niedzielę po Mszy św. o godz. 16:00 zapraszamy na modlitwę uwielbienia 

„Chwała w Bożym Ciele” wraz z chórem „ Ogród Duszy” działającym przy naszej bazylice. 

Nasza parafia organizuje w najbliższym czasie dwie pielgrzymki: 

- 1 maja doroczną pielgrzymkę na Jasną Górę 

- 7 czerwca pielgrzymkę na uroczystości beatyfikacyjne Sługi Bożego Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego do Warszawy. 

Szczegółowe informacje na plakatach w przedsionkach bazyliki. 

Kancelaria parafialna będzie czynna w tym tygodniu we wtorek od 8:30 do 9:30 oraz środę i 

czwartek od 16:00 do 17:30 

Na stoliku pod chórem do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli. 

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

Parafii. Dziękujemy za ofiary indywidualne na prace prowadzone przy naszej Bazylice. W 

przyszłą niedzielę comiesięczna zbiórka do puszek na pokrycie wkładu własnego parafii do 

dotacji na renowację bazyliki. 

 
  

http://bozecialo.net/index.php/opisparafii/opisogloszenia/848-16-lutego-2020-r-vi-niedziela-zwykla


23 lutego 2020 r. - VII NIEDZIELA ZWYKŁA 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Dziś po Mszy św. o godz. 16:00 zapraszamy na modlitwę uwielbienia „Chwała w Bożym Ciele” wraz z chórem 

„ Ogród Duszy” działającym przy naszej bazylice. 

W tym tygodniu przypada środa popielcowa – początek Wielkiego Postu. Obrzęd pokutny posypania głów 

popiołem na wszystkich Mszach św. o godz. 6:30, 8:00, 12:00, 16:00 i o 19:00. W tym dniu obowiązuje post 

ścisły. 

Nabożeństwa Wielkopostne w naszym kościele: 

- Droga Krzyżowa – w piątek o godz. 18:30. i w niedzielę po Mszy św. o godz. 12:15 

- Gorzkie Żale – w niedzielę o godz. 16:45. 

- Godzinki o Męce Pańskiej – w niedziele o godz. 7:40. 

- codziennie Koronka do Bożego Miłosierdzia o godz. 15:00 

Zgodnie z rozporządzeniem Metropolity Krakowskiego okres spowiedzi i Komunii Świętej wielkanocnej 

rozpoczyna się dzisiaj i będzie trwał do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej. 

W niedzielę 8 marca na godz. 20:00 zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej „Wielbimy Ciało Twoje” 

pisaną piaskiem i z muzyką i śpiewem na żywo. 

Rekolekcję wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się w V niedzielę Wielkiego Postu tj. 29 marca i 

poprowadzi ks. Albert Mączka z Wiednia. Prosimy o modlitwę w intencji księdza rekolekcjonisty i naszych 

rekolekcji. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian i Gości do czytania mszalnych fragmentów Pisma Świętego podczas 

codziennych liturgii w naszym kościele. Pragniemy stworzyć grupę osób-lektorów, które będą posługiwać w 

czasie Mszy św. czytając lekcje mszalne. Zachęcamy również Panów ( w każdym wieku) do dołączenia do 

Służby Liturgicznej ( ministrantów). Chętnych prosimy o zgłaszanie się do zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

Kancelaria parafialna będzie czynna w tym tygodniu we wtorek od 8:30 do 9:30 oraz w czwartek i piątek od 

16:00 do 17:30. 

Na stoliku pod chórem do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli. 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na potrzeby naszej Parafii. Dziś 

zbiórka do puszek na pokrycie wkładu własnego parafii do dotacji na renowację Bazyliki. 

Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszli: + Józef Kozak z ul. Starowiślnej i Józefa Wasik z ul. 

Wrzesińskiej. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie … 

Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy: miłej niedzieli, Bożego 

błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. 

 

  

http://bozecialo.net/index.php/opisparafii/opisogloszenia/849-23-lutego-2020-r-vii-niedziela-zwykla


1 marca 2020 r. - I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Nabożeństwa Wielkopostne w naszym kościele: 

- Droga Krzyżowa – w piątek o godz. 18:30. i w niedzielę po Mszy św. o godz. 12:15 

- Gorzkie Żale – w niedzielę o godz. 16:45. 

- Godzinki o Męce Pańskiej – w niedziele o godz. 7:40. 

- codziennie Koronka do Bożego Miłosierdzia o godz. 15:00 

W przyszłą niedzielę 8 marca na godz. 20:00 zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej 

„Wielbimy Ciało Twoje” pisaną piaskiem i z muzyką i śpiewem na żywo. 

Zachęcamy do podjęcia różnych dzieł miłosierdzia w czasie Wielkiego Postu. Przez cały ten okres w 

naszej bazylice będzie trwała zbiórka żywności dla rodzin najbardziej potrzebujących z naszej parafii. 

Dary można składać w zakrystii. Do tego celu zostały przygotowane specjalne torby, które można 

zabrać sprzed ołtarza Jezusa Miłosiernego. 

Rekolekcję wielkopostne w naszej parafii rozpoczną się w V niedzielę Wielkiego Postu tj. 29 marca i 

poprowadzi ks. Albert Mączka z Wiednia. Prosimy o modlitwę w intencji księdza rekolekcjonisty i 

naszych rekolekcji. Nasza parafia organizuje w najbliższym czasie dwie pielgrzymki: 

- 1 maja doroczną pielgrzymkę na Jasną Górę 

- 7 czerwca pielgrzymkę na uroczystości beatyfikacyjne Sługi Bożego Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego do Warszawy. 

Szczegółowe informacje na plakatach w przedsionkach bazyliki. 

Serdecznie zapraszamy wszystkich Parafian i Gości do czytania mszalnych fragmentów Pisma 

Świętego podczas codziennych liturgii w naszym kościele. Pragniemy stworzyć grupę osób-lektorów, 

które będą posługiwać w czasie Mszy św. czytając lekcje mszalne. Zachęcamy również Panów ( w 

każdym wieku) do dołączenia do Służby Liturgicznej ( ministrantów). Chętnych prosimy o zgłaszanie 

się do zakrystii lub kancelarii parafialnej. 

Kancelaria parafialna będzie czynna w tym tygodniu we wtorek od 8:30 do 9:30 oraz w środę i 

czwartek od 16:00 do 17:30. 

Na stoliku pod chórem do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli. 

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

W zeszłą niedzielę zebraliśmy do puszek na pokrycie wkładu własnego parafii do dotacji na renowację 

Bazyliki 4400 zł. 

Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy owocnego przeżywania 

Wielkiego Postu. 

 

  



8 marca 2020 r. - II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 

1. Dziś na godz. 20:00 zapraszamy na nabożeństwo Drogi Krzyżowej „Wielbimy Ciało Twoje” pisaną 

piaskiem i z muzyką i śpiewem na żywo. 

2. Zachęcamy do podjęcia różnych dzieł miłosierdzia w czasie Wielkiego Postu. Przez cały ten okres 

w naszej bazylice będzie trwała zbiórka żywności dla rodzin najbardziej potrzebujących z naszej 

parafii. Dary można składać w zakrystii. Do tego celu zostały przygotowane specjalne torby, które 

można zabrać sprzed ołtarza Jezusa Miłosiernego. 

3. Nasza parafia organizuje w najbliższym czasie dwie pielgrzymki: 

- 1 maja doroczną pielgrzymkę na Jasną Górę 

- 7 czerwca pielgrzymkę na uroczystości beatyfikacyjne Sługi Bożego Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego do Warszawy. 

Szczegółowe informacje na plakatach w przedsionkach bazyliki. 

4. Kancelaria parafialna będzie czynna w tym tygodniu we wtorek od 8:30 do 9:30 oraz w środę i 

czwartek od 16:00 do 17:30. 

5. Na stoliku pod chórem do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli. 

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

Parafii. Dziś po wszystkich Mszach św. kwesta na rzecz Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta. 

7. Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy: miłej niedzieli, 

Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. 

  



15 marca 2020 r. - III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Prosimy o szczególną jedność w czasie zagrożenia epidemiologicznego. Przede wszystkim troszczmy 

się o modlitwę za siebie nawzajem, polecajmy zwłaszcza osoby chore, ale też całą służbę zdrowia i 

wszystkich zaangażowanych w niesienie pomocy innym. Szukajmy okazji do roztropnego niesienia 

takiej pomocy osobom starszym, zwłaszcza tym, którzy nie zdają sobie sprawy z zagrożenia. 

Pamiętajmy też szczególnie o bezdomnych i tych, którzy wyciągną do nas rękę o pomoc. 

Stosujmy się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych w poczuciu odpowiedzialności za siebie i za 

innych ludzi. 

Jako duszpasterze parafii Bożego Ciała, czujemy się zobowiązani, by wedle słów papieża Franciszka 

pozostać przy naszych parafianach i otoczyć ich duchową, w tym sakramentalną opieką. 

Prosimy, by w zgodzie z własnym sumieniem, ale też poczuciem odpowiedzialności społecznej i 

miłości braterskiej skorzystać z dyspensy naszego Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego z 

obowiązku w udziale w niedzielnej Mszy świętej. O skorzystanie z dyspensy szczególnie prosimy 

osoby starsze, które są szczególnie narażone na ciężki przebieg choroby. Osoby, które nie wezmą 

udziału w tym trudnym czasie we Mszy w niedzielę nie popełniają grzechu. Warto też w sposób 

szczególny uświęcić niedzielę swoją modlitwą osobistą i rodzinną. 

Wszystkie Msze Święte będą sprawowane według normalnego porządku. Możliwość spowiedzi w 

czasie wszystkich Mszy Świętych.Zachęcamy do włączania się w modlitwę różańcową w intencji 

ustania epidemii koronawirusa, za chorych, ich bliskich oraz za personel medyczny. Transmisja tej 

modlitwy na naszym profilu facebookowym przez cały tydzień o godzinie 20:30 

W czwartek w liturgii obchodzić będziemy uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi 

Panny i patrona miasta Krakowa. 

Nabożeństwa Wielkopostne w naszym kościele: - Droga Krzyżowa – w piątek o godz. 18:30. i w 

niedzielę po Mszy św. o godz. 12:15 - Gorzkie Żale – w niedzielę o godz. 16:45. - Godzinki o Męce 

Pańskiej – w niedziele o godz. 7:40. - codziennie Koronka do Bożego Miłosierdzia o godz. 15:00 

Zachęcamy do podjęcia różnych dzieł miłosierdzia w czasie Wielkiego Postu. Przez cały ten okres w 

naszej bazylice będzie trwała zbiórka żywności dla rodzin najbardziej potrzebujących z naszej parafii. 

Dary można składać w zakrystii. Do tego celu zostały przygotowane specjalne torby, które można 

zabrać sprzed ołtarza Jezusa Miłosiernego. 

Kancelaria parafialna będzie czynna w tym tygodniu we wtorek od 8:30 do 9:30 oraz w środę i 

czwartek od 16:00 do 17:30. 

Na stoliku pod chórem do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli oraz Mały 

Gość Niedzielny dla dzieci. 

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

W zeszłą niedzielę w czasie kwesty Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta zebrało 1650 zł. 

Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy: miłej niedzieli, Bożego 

błogosławieństwa i opieki Matki Bożej.        



22 marca 2020 r. - IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 

Prosimy o szczególną jedność w czasie zagrożenia epidemiologicznego. Przede wszystkim troszczmy 

się o modlitwę za siebie nawzajem, polecajmy zwłaszcza osoby chore, ale też całą służbę zdrowia i 

wszystkich zaangażowanych w niesienie pomocy innym. Szukajmy okazji do roztropnego niesienia 

takiej pomocy osobom starszym, zwłaszcza tym, którzy nie zdają sobie sprawy z zagrożenia. 

Pamiętajmy też szczególnie o bezdomnych i tych, którzy wyciągną do nas rękę o pomoc. 

Stosujmy się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych w poczuciu odpowiedzialności za siebie i za 

innych ludzi. 

Jako duszpasterze parafii Bożego Ciała, czujemy się zobowiązani, by wedle słów papieża Franciszka 

pozostać przy naszych parafianach i otoczyć ich duchową, w tym sakramentalną opieką. 

Prosimy, by w zgodzie z własnym sumieniem, ale też poczuciem odpowiedzialności społecznej i 

miłości braterskiej skorzystać z dyspensy naszego Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego z 

obowiązku w udziale w niedzielnej Mszy świętej. O skorzystanie z dyspensy szczególnie prosimy 

osoby starsze, które są szczególnie narażone na ciężki przebieg choroby. Osoby, które nie wezmą 

udziału w tym trudnym czasie we Mszy w niedzielę nie popełniają grzechu. Warto też w sposób 

szczególny uświęcić niedzielę swoją modlitwą osobistą i rodzinną. 

Wszystkie Msze Święte będą sprawowane według normalnego porządku. Możliwość spowiedzi w 

czasie wszystkich Mszy Świętych. Wszystkie Msze św. niedzielne są transmitowane na żywo na 

koncie facebookowym: Bazylika Bożego Ciała w Krakowie 

Zachęcamy do włączania się w modlitwę różańcową w intencji ustania epidemii koronawirusa, za 

chorych, ich bliskich oraz za personel medyczny. Transmisja tej modlitwy na naszym profilu 

facebookowym przez cały tydzień o godzinie 20:30 

W środę Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - Dzień Świętości Życia. W tym dniu można podjąć się 

dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Kto chce uratować życie dziecku poczętemu a jeszcze 

nienarodzonemu, bierze go w modlitewną opiekę i przez 9 miesięcy modli się o jego życie i za jego 

rodziców. Tego dzieła można podjąć się na Mszy Świętej o godzinie 12.00 i 19.00. Deklaracje są 

wyłożone na ołtarzu Pana Jezusa Miłosiernego i św. Michała Archanioła. 

Środa 25 marca jest także dniem w którym Kanonicy Regularni Laterańscy otrzymali od króla 

Władysława Jagiełły w 1405 roku, akt fundacyjny klasztoru Bożego Ciała w Krakowie. W tym roku 

przypada 615 rocznica fundacji. Z tej racji w środę zostanie doprawiona Msza św. o godz. 19:00 w 

intencji fundatorów, budowniczych i dobroczyńców klasztoru. 

Kancelaria parafialna będzie nieczynna do odwołania. W sprawach nagłych prosimy o kontakt 

telefoniczny tel. 883 333 873. 

Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy: miłej niedzieli, Bożego 

błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. 

  



29 marca 2020 r. - V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

 

  



5 kwietnia 2020 r. - NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Dziś Niedziela Męki Pańskiej. W liturgii świętej wspominamy uroczysty wjazd Chrystusa Pana do 

Jerozolimy. 

2. W bazylice codzienne do środy trwa całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy 

do prywatnej modlitwy. 

3. Z powodu znacznie ograniczonych możliwości skorzystania z sakramentu pokuty zachęcamy do 

skorzystania z aktu żalu doskonałego który sprawia, że uzyskujemy przebaczenie grzechów. Jeśli 

ustaną przeszkody dla odbycia spowiedzi, przy najbliższej sposobności trzeba wyznać te grzechy na 

spowiedzi sakramentalnej 

4. Porządek nabożeństw Świętego Triduum Paschalnego: 

- Wielki Czwartek – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 19.00 po Mszy św. przeniesienie Pana 

Jezusa w Najświętszym Sakramencie do „Ciemnicy”. Adoracja w „Ciemnicy” potrwa do godziny 

22.00. 

- Wielki Piątek – godz. 15:00 Droga Krzyżowa w bazylice i rozpoczęcie nowenny do Miłosierdzia 

Bożego, liturgia Męki Pańskiej o godz. 19.00. Po nabożeństwie przeniesienie Pana Jezusa w 

Najświętszym Sakramencie do Grobu Pańskiego. Adoracja przy Grobie Pańskim będzie trwała do 

godziny 22.00. Wznowienie adoracji w sobotę o godz. 7:30. 

- Wielka Sobota - Liturgia Wigilii Paschalnej o godz. 19.00. 

Wszystkie nabożeństwa Triduum Paschalnego będą transmitowane na żywo na naszym koncie 

facebookowym: Bazylika Bożego Ciała w Krakowie. W liturgii może brać udział tylko 5 osób. 

Zachęcamy do uczestnictwa online i łączenia się w modlitwie w swoich domach. 

Nie będzie tradycyjnego poświęcenia pokarmów w kościele. 

5. Rezurekcja w niedzielę o godz. 6.00. Informujemy że w Niedzielę Zmartwychwstania Mszę św. 

będą odprawiane w następującym porządku 6:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00. 16:00, 17:30, 19:00, 

natomiast w poniedziałek wielkanocny 6:30, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00. 16:00, 17:30, 19:00. 

Liczba uczestników Mszy św. wg zarządzeń państwowych. Zamawiających intencje Mszalne na te dni 

prosimy o zapoznanie się z nowymi godzinami Mszy św. 

6. W drugi dzień świąt imieniny obchodzi Ksiądz Proboszcz Przemysław Soboń, Msza św. w intencji 

solenizanta o godz. 12:00. 

7. Kancelaria parafialna nieczynna do odwołania. W sprawach pilnych prosimy o kontakt tel. 883 333 

873. 

8. Na stoliku pod chórem do nabycia są paschaliki i baranki wielkanocne oraz nowy numer Niedzieli. 

9. Prosimy o modlitwę za naszą Parafię, Ojczyznę i wszystkie kraje objęte pandemią. Naszą nadzieją i 

obroną jest ufna modlitwa do Boga oraz troskliwa opieka Matki Najświętszej. 

 



12 kwietnia 2020 r. - NIEDZIELA WIELKANOCNA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Z okazji Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego składamy świąteczne życzenia: Niech 

Zmartwychwstały Jezus obdarzy Was, Waszych Bliskich i Przyjaciół wszelkimi darami jakie dla Nas 

wysłużył przez Krzyż i Zmartwychwstanie. Życzymy Wam, abyście mieli odwagę wejść na drogę 

prowadzącą do zbawienia, abyście mieli odwagę oddać swoje życie w służbie Bogu i drugiemu 

człowiekowi, szczególnie temu człowiekowi, który potrzebuje Waszej pomocy. Naszymi życzeniami i 

modlitwą obejmujemy Wszystkich naszych drogich Parafian: wszystkie Rodziny, Dzieci i Młodzież, 

ludzi Samotnych, Starszych i Chorych. O przyjęcie tych życzeń prosimy także naszych Przyjaciół i 

Dobrodziejów naszej Parafii i Klasztoru Bożego Ciała. Dziękujemy serdecznie za życzenia nadesłane 

na adres Parafii i naszego Klasztoru Bożego Ciała. 

1.Składamy serdeczne podziękowania wszystkim którzy włączyli się w sprzątanie i wystrojenie 

Bazyliki, przygotowanie Ciemnicy i Bożego Grobu, a także za złożone ofiary na kwiaty do Bożego 

Grobu. Nasze wyrazy wdzięczności kierujemy na ręce tych którzy włączyli się w zbiórkę żywności i 

przekazali dary dla najbardziej potrzebujący rodzin z naszej Parafii. Przy okazji dorocznej 

Uroczystości pragniemy podziękować za modlitwy i wsparcie materialne, którego udzielacie nam 

przez cały rok. Dziękujemy naszym Parafianom, Gościom i Dobrodziejom. 

2. Mszę Święte w Niedzielę Zmartwychwstania o godz. 6.00. 8:00,9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 

16:00,17;30, 19:00. 

3. Jutro Poniedziałek w Oktawie Wielkanocny, Msze Święte o godz. 6.30. 8:00,9:00, 10:00, 11:00, 

12:00, 16:00,17;30, 19:00. 

4. Wszystkie Msze św. są transmitowane na żywo na naszej stronie internetowej www.bozecialo.net 

5. W poniedziałek wielkanocny imieniny obchodzi ks. Proboszcz Przemysław Soboń. Msza św. w 

intencji solenizanta o godz. 12:00. Prosimy o modlitwę w intencji Księdza Proboszcza. 

6. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej Pan Bóg odwołał do siebie + Zdzisława 

Szarkowskiego z ul. Wąskiej. Polecajmy go Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek… 

7. Na czas wielkanocnego świętowania przyjmijcie Boże błogosławieństwo 

  



19 kwietnia 2020 r. - II NIEDZIELA WIELKANOCNA 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Dziś obchodzimy niedzielę Miłosierdzia Bożego. Za odmówienie Koronki do Bożego 

Miłosierdzia można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

W czwartek uroczystość św. Wojciecha biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. 

Zgodnie z nowymi rozporządzeniami państwowymi od poniedziałku w liturgii może 

uczestniczyć 1 osoba na każde 15 m2 powierzchni kościoła. Związku z tym w naszej bazylice 

może uczestniczyć każdorazowo w liturgiach 100 osób. Jednocześnie przypominamy o 

obowiązku noszenia maseczek a także zachowaniu od siebie wzajemnie odległości 2 metrów. 

Informujemy że od początku trwania epidemii w bazylice, od poniedziałku do soboty trwa 

całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy do indywidualnej modlitwy. 

W czasie każdej Mszy św. istnieje możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. 

Nasza wspólnota zakonna codziennie o godz. 20:30 gromadzi się na modlitwie różańcowej w 

intencji ustania korona wirusa. Modlitwa ta jest transmitowana na żywo na naszym 

profilu facebookowym. Zachęcamy do włączenia się do wspólnej modlitwy. 

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli do wieczności + Helena Kumela i Elżbieta Sańka z ul. 

Brzozowej oraz + Zbigniew Skrzypiński z ul. Dietla. Polecajmy ich Miłosierdziu Bożemu. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

Naszą Ojczyznę polecajmy Miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu św. s. Faustyny i św. 

Wojciecha, głównego patrona Polski 

 

 

  

http://bozecialo.net/index.php/opisparafii/opisogloszenia/863-19-kwietnia-2020-r-ii-niedziela-wielkanocna
https://facebook.com/bozecialo/posts


19 kwietnia 2020 r. - II NIEDZIELA WIELKANOCNA 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 

Dziś obchodzimy niedzielę Miłosierdzia Bożego. Za odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia 

można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

 

W czwartek uroczystość św. Wojciecha biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. 

 

Zgodnie z nowymi rozporządzeniami państwowymi od poniedziałku w liturgii może uczestniczyć 1 

osoba na każde 15 m2 powierzchni kościoła. Związku z tym w naszej bazylice może uczestniczyć 

każdorazowo w liturgiach 100 osób. Jednocześnie przypominamy o obowiązku noszenia maseczek a 

także zachowaniu od siebie wzajemnie odległości 2 metrów. 

 

Informujemy że od początku trwania epidemii w bazylice, od poniedziałku do soboty trwa całodzienna 

adoracja Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy do indywidualnej modlitwy. 

 

W czasie każdej Mszy św. istnieje możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. 

 

Nasza wspólnota zakonna codziennie o godz. 20:30 gromadzi się na modlitwie różańcowej w intencji 

ustania korona wirusa. Modlitwa ta jest transmitowana na żywo na naszym profilu facebookowym. 

Zachęcamy do włączenia się do wspólnej modlitwy. 

 

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli do wieczności + Helena Kumela i Elżbieta Sańka z ul. Brzozowej 

oraz + Zbigniew Skrzypiński z ul. Dietla. Polecajmy ich Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek 

racz im dać Panie… 

 

Naszą Ojczyznę polecajmy Miłosierdziu Bożemu i wstawiennictwu św. s. Faustyny i św. Wojciecha, 

głównego patrona Polski 

 

  



26 kwietnia 2020 r. - III NIEDZIELA WIELKANOCNA 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Zgodnie z nowymi rozporządzeniami państwowymi od poniedziałku w liturgii może 

uczestniczyć 1 osoba na każde 15 m2 powierzchni kościoła. Związku z tym w naszej bazylice 

może uczestniczyć każdorazowo w liturgiach 100 osób. Jednocześnie przypominamy o 

obowiązku noszenia maseczek a także zachowaniu od siebie wzajemnie odległości 2 metrów. 

Informujemy że od początku trwania epidemii w bazylice, od poniedziałku do soboty trwa 

całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy do indywidualnej modlitwy. 

W czasie każdej Mszy św. istnieje możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. 

Wszystkie niedzielne Msze św. są transmitowane na żywo na stronie internetowej parafii 

http://bozecialo.net. 

Nasza wspólnota zakonna codziennie o godz. 20:30 gromadzi się na modlitwie różańcowej w 

intencji ustania korona wirusa. Modlitwa ta jest transmitowana na żywo na naszym profilu 

facebokowym. Zachęcamy do włączenia się do wspólnej modlitwy. 

W piątek rozpoczynamy maj – miesiąc szczególnej czci Matki Bożej. W piątek nabożeństwo 

majowe z procesją Eucharystyczną o godz. 18.15. W pozostałe dni nabożeństwa majowe o 

18.30. 

W czwartki zapraszamy na Mszę św. przy ołtarzu św. Stanisława Kazimierczyka dla 

zatroskanych w czasie epidemii. Zapraszamy szczególnie tych którzy przeżywają różnego 

rodzaju trudne sytuacje życiowe, kłopoty, problemy, troski, wątpliwości aby to wszystko 

chcemy zawierzyć Bogu przez wstawiennictwo św. Stanisława. 

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. 

- w piątek o godz. 11:30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

- w sobotę o godz. 11:15 nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi 

W piątek 1 maja święto św. Józefa rzemieślnika. W sobotę 2 maja obchodzić będziemy 

uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski , w tym dniu Msze św. o godz. 6:30, 

8:00. 12:00, 16:00 i 19:00. 

Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli. 

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

naszej parafii. 

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszła do wieczności + Barbara Gliniak z ul. Gazowej. 

Polecajmy ją Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

Całą naszą zawierzamy opiece Opatrzności Bożej… 



3 maja 2020 r. - IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 

We wtorek w naszej Bazylice uroczystość św. Stanisława Kazimierczyka. Msze św. w tym 

dniu będą odprawione o godz. 6:30, 8:00, 12:00 i 18:00. Po wszystkich Mszach św. litania do 

św. Stanisława. O godz. 18:00 uroczysta Msza św. której przewodniczyć będzie Ksiądz 

Biskup Adam Bałabuch ze Świdnicy, Przewodniczący Komisji Liturgicznej Episkopatu 

Polski [homilia]. Na tę uroczystość pielgrzymują Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej z 

całej Archidiecezji Krakowskiej, dla których święty Stanisław Kazimierczyk jest patronem. 

Intencje mszalne zamówione na ten dzień na godz. 19:00 zostaną odprawione o godz. 18:00. 

Natomiast nabożeństwo majowe będzie o godz. 17:15. 

 

W piątek uroczystość Świętego Stanisława, Biskupa i Męczennika, głównego Patrona Polski 

 

W sobotę o godz. 10:00 w naszej bazylice, kleryk Wiktor Ruszlewicz, przyjmie z rąk ks. Bp 

Romana Pindla święcenia diakonatu. Prosimy o modlitwę w int. kleryka Wiktora, który dziś 

rozpoczyna rekolekcje przed święceniami. 

 

W przyszłą niedzielę, modlić się będziemy w int. ks. Dariusza Kaczyńskiego CRL – 

Wizytatora Polskiej Prowincji, który świętuje 25 rocznicę święceń kapłańskich. Uroczysta 

Msza św. zostanie odprawiona przez Jubilata o godz. 12:15. Zapraszamy do wspólnej 

modlitwy. 

 

Nabożeństwo Majowe codziennie o godz. 18.30. 

 

Informujemy że od początku trwania epidemii w bazylice, od poniedziałku do soboty trwa 

całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy do indywidualnej modlitwy. 

 

W czasie każdej Mszy św. istnieje możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. 

Nasza wspólnota zakonna codziennie o godz. 20:30 gromadzi się na modlitwie różańcowej w 

intencji ustania korona wirusa. Modlitwa ta jest transmitowana na żywo na naszym profilu 

facebokowym. Zachęcamy do włączenia się do wspólnej modlitwy. 

 

W czwartki zapraszamy na Mszę św. przy ołtarzu św. Stanisława Kazimierczyka dla 

zatroskanych w czasie epidemii. Zapraszamy szczególnie tych którzy przeżywają różnego 

rodzaju trudne sytuacje życiowe, kłopoty, problemy, troski, wątpliwości aby to wszystko 

zawierzyć Bogu przez wstawiennictwo św. Stanisława. 

 

Na stoliku pod chórem do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli. 

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

naszej parafii. 

 

Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, Gościom i 

Dobrodziejom życzymy miłego świętowania i opieki Matki Bożej, Królowej Polski i 

Świętego Stanisława Kazimierczyka 

  



10 maja 2020 r. - V NIEDZIELA WIELKANOCNA 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Trwa okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. Zachęcamy do korzystania z sakramentu pokuty i 

pojednania. W bazylice istnieje możliwość skorzystania ze spowiedzi podczas każdej Mszy św. 

Nabożeństwa majowe codziennie o godz. 18:30. 

W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w środę NMP z Fatimy, w tym dniu przypada również 39 

rocznica zamachu na Jana Pawła II; w czwartek Święto św. Macieja Apostoła; w sobotę Święto św. 

Andrzeja Boboli, prezbitera, męczennika, Patrona Polski. 

Informujemy że od początku trwania epidemii w bazylice, od poniedziałku do soboty trwa całodzienna 

adoracja Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy do indywidualnej modlitwy. 

Nasza wspólnota zakonna codziennie o godz. 20:30 gromadzi się na modlitwie różańcowej w intencji 

ustania korona wirusa. Modlitwa ta jest transmitowana na żywo na naszym profilu facebokowym. 

Zachęcamy do włączenia się do wspólnej modlitwy. 

W czwartki zapraszamy na Mszę św. o godz. 19:00 przy ołtarzu św. Stanisława Kazimierczyka dla 

zatroskanych i strapionych w czasie epidemii. Zapraszamy szczególnie tych którzy przeżywają 

różnego rodzaju trudne sytuacje życiowe, kłopoty, problemy, troski, wątpliwości aby to wszystko 

zawierzyć Bogu przez wstawiennictwo św. Stanisława. 

Na prośbę Ojca Świętego Franciszka, zachęcamy by czwartek, 14 maja 2020 roku uczynić dniem 

modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa. 

W tym tygodniu zainstalowany zostanie kolejny brakujący głos językowy w naszych organach. Został 

on ufundowany przez Pana Jacka Balcewicza a także anonimowego darczyńcę. Jest to trzeci 

uzupełniony głos w ciągu minionego roku, do uzupełnienia pozostały jeszcze trzy głosy. Dziękujemy 

wszystkich którzy troszczą się o nasze organy. 

W najbliższym tygodniu, od poniedziałku do piątku będzie można uzyskać pomoc przy sporządzaniu 

zeznań podatkowych za 2019 rok. Odbiór dokumentów będzie możliwy w przedsionku kościoła od 

strony ulicy Św. Wawrzyńca od godz. 18.15 do 18.30 (przed nabożeństwem majowym). 

Na stoliku pod chórem do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli. 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać" za ofiary złożone w minionym tygodniu, na potrzeby naszej parafii. 

Z naszej rodziny parafialnej Pan Bóg odwołał do siebie śp. Ewę Zegan z ul. Berka Joselewicza i 

Adama Tokarza z ul. Halickiej. Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać 

Panie... 

Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, Gościom i 

Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli i błogosławieństwa Bożego za wstawiennictwem św. 

Stanisława Biskupa i Męczennika. 

 
  



17 maja 2020 r. - VI NIEDZIELA WIELKANOCNA 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 

1. Trwa okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. Zachęcamy do korzystania z 

sakramentu pokuty i pojednania. W bazylice istnieje możliwość skorzystania ze spowiedzi 

podczas każdej Mszy św. 

2. Od dzisiejszej niedzieli zgodnie z zaleceniami państwowymi, w bazylice każdorazowo 

może uczestniczyć w liturgii 150 osób. 

3. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w poniedziałek 100.rocznica urodzin św. Jana 

Pawła II. Msza św. ku czci św. Jana Pawła II o godz. 19.00 podczas, której będziemy 

dziękować Panu Bogu za dar Jego życia i pontyfikatu, a za tydzień w niedzielę uroczystość 

Wniebowstąpienia Pańskiego 

4. Nabożeństwa majowe codziennie o godz. 18:30. 

5. Informujemy że od początku trwania epidemii w bazylice, od poniedziałku do soboty trwa 

całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy do indywidualnej modlitwy. 

6. W czwartki zapraszamy na Mszę św. o godz. 19:00 przy ołtarzu św. Stanisława 

Kazimierczyka dla zatroskanych i strapionych w czasie epidemii. Zapraszamy szczególnie 

tych którzy przeżywają różnego rodzaju trudne sytuacje życiowe, kłopoty, problemy, troski, 

wątpliwości aby to wszystko zawierzyć Bogu przez wstawiennictwo św. Stanisława. 

7. W piątek rozpoczniemy nowennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. 

8. W związku z epidemią, wstrzymane są do odwołania, comiesięczne wizyty u chorych. W 

nagłych przypadkach prosimy kontakt telefoniczny tel. 883 333 873. 

9. Kancelaria parafialna będzie czynna od tego tygodnia we wtorek i czwartek w godzinach 

od 16:00 do 17:30. 

10. W tym tygodniu zainstalowany został kolejny brakujący głos językowy w naszych 

organach. Został on ufundowany przez Pana Jacka Balcewicza a także anonimowego 

darczyńcę. Jest to trzeci uzupełniony głos w ciągu minionego roku, do uzupełnienia pozostały 

jeszcze trzy głosy. Po uzupełnieniu tych trzech głosów - co mamy nadzieję w wyniku 

życzliwości dobrych ludzi nastąpi w dającej się już przewidzieć przyszłości - można będzie 

powiedzieć, że proces budowy największych organów Krakowa po ponad 60 latach zostanie 

wreszcie z powodzeniem ukończony. 

11. Na stoliku pod chórem do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli. 

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

naszej parafii. 

13. Prosimy o modlitwę w intencji naszej Parafii, Ojczyzny i wszystkich krajów objętych 

pandemią. Wszystkich Uczestników Ofiary Eucharystycznej zawierzamy Miłosierdziu 

Bożemu za wstawiennictwem św. Jan Pawła II 

 

  

http://bozecialo.net/index.php/opisparafii/opisogloszenia/871-17-maja-2020-r-vi-niedziela-wielkanocna


24 maja 2020 r. - WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 

1. Trwa okres spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej. Zachęcamy do korzystania z 

sakramentu pokuty i pojednania. W bazylice istnieje możliwość skorzystania ze spowiedzi 

podczas każdej Mszy św. 

2. Dzielimy się radością że w minionym tygodniu z racji 100 rocznicy urodzin św. Jana Pawła 

II, nasza parafia otrzymała od Kardynała Stanisława Dziwisza, relikwie św. Papieża. 

Instalacja relikwii nastąpi w późniejszym terminie. 

3. Nabożeństwa majowe codziennie o godz. 18:30 

4. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: we wtorek św. Filipa Nereusza, prezbitera; w 

piątek św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy; za tydzień w niedzielę Uroczystość Zesłania 

Ducha Świętego 

5. W czwartki zapraszamy na Mszę św. o godz. 19:00 przy ołtarzu św. Stanisława 

Kazimierczyka dla zatroskanych i strapionych w czasie epidemii. Zapraszamy szczególnie 

tych którzy przeżywają różnego rodzaju trudne sytuacje życiowe, kłopoty, problemy, troski, 

wątpliwości aby to wszystko zawierzyć Bogu przez wstawiennictwo św. Stanisława. 

6. W związku z epidemią, wstrzymane są do odwołania, comiesięczne wizyty u chorych. W 

nagłych przypadkach prosimy kontakt telefoniczny tel. 883 333 873. 

7. Informujemy że tegoroczna I Komunia św. została przeniesiona na miesiąc maj przyszłego 

roku. 

8. Kancelaria parafialna będzie czynna od tego tygodnia we wtorek i czwartek w godzinach 

od 16:00 do 17:30. 

9. Na stoliku pod chórem do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli. 

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

naszej parafii. 

11. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej odeszły śp. Barbara Cieńkosz z ul. 

Miodowej i Marta Zębala z Placu Bawół. Polećmy je Bożemu Miłosierdziu… 

12. Prosimy o modlitwę w intencji naszej Parafii, Ojczyzny i wszystkich krajów objętych 

pandemią. Wszystkich Uczestników Ofiary Eucharystycznej zawierzamy Miłosierdziu 

Bożemu za wstawiennictwem św. Jan Pawła II 
 

  

http://bozecialo.net/index.php/opisparafii/opisogloszenia/872-24-maja-2020-r-wniebowstapienie-panskie


31 maja 2020 r. - ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

W dzisiejszą Niedzielę obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. 

Dziś o godz. 18:15 ostatnie tegoroczne nabożeństwo majowe z procesją wokół bazyliki. 

Od soboty został zniesiony limit osób w kościołach. Wierni mogą już uczestniczyć w Mszach 

św. bez ograniczeń. W związku z tym zakończyliśmy transmisje niedzielnych Mszy św. 

W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w poniedziałek Uroczystość NMP Matki Kościoła 

Głównej Patronki Diecezji; w środę św. Karola Lwangi, męczennika i Towarzyszy; w 

czwartek Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana; za tydzień w 

niedzielę uroczystość Najświętszej Trójcy. 

W poniedziałek 1 czerwca o godz. 18:15 rozpoczniemy nabożeństwa czerwcowe. Od wtorku 

nabożeństwa czerwcowe o godz. 18:30. 

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek miesiąca. 

- w czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu i o godz. 18:30 Nieszpory 

Eucharystyczne 

- w piątek z racji nabożeństw czerwcowych o godz. 18:30 nabożeństwo do Najświętszego 

Serca Pana Jezusa 

- w sobotę Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi o godz. 11:15. 

W czwartek 11 czerwca obchodzić będziemy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 

Pańskiej – Bożego Ciała – odpust w naszej parafii. Jest to jednocześnie jubileusz 700-lecia 

ustanowienia tej uroczystości w Archidiecezji Krakowskiej. Uroczysta suma odpustowa o 

godz. 16:00 której przewodniczyć będzie Ks. Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita 

Krakowski. W przyszłą niedzielę podamy szczegóły odnośnie procesji. Zapraszamy do 

wspólnego świętowania. 

Na stoliku pod chórem do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli. 

Serdecznie dziękujemy za wszelkie duchowe i materialne wsparcie naszej parafii szczególnie 

w okresie pandemii. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej życzymy miłej 

niedzieli i Bożego błogosławieństwa 

 

  

http://bozecialo.net/index.php/opisparafii/opisogloszenia/873-31-maja-2020-r-zeslanie-ducha-swietego


7 czerwca 2020 r. - NIEDZIELA TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

W poniedziałek, wtorek i środę o godzinie 18.15 nieszpory połączone 

z nabożeństwem czerwcowym. Przez modlitwę pragniemy przygotować się na Odpust 

Bożego Ciała. Zachęcamy, aby przed Bożym Ciałem przystąpić do spowiedzi abyśmy mogli 

uzyskać odpust zupełny. 

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

w Boże Ciało o godz. 16.00. pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa 

Marka Jędraszewskiego Po sumie rozpocznie się procesja z Najświętszym Sakramentem 

ulicami naszej Parafii: Św. Wawrzyńca, wzdłuż Placu Wolnica, Bonifraterską, Trynitarską, 

Gazową i Św. Wawrzyńca. Zapraszamy na procesję naszych Parafian, Przyjaciół, 

Dobrodziejów i Gości. Panów zapraszamy do służby porządkowej, Arcybractwo V Ran Pana 

Jezusa i Najświętszego Sakramentu, Ministrantów, Lektorów, Dziewczynki do sypania 

kwiatów. Bardzo prosimy, aby nie parkować samochodów wzdłuż trasy procesji. Prosimy o 

przystrojenie okien na trasie procesji. Jeżeli pogoda pozwoli to na placu przy kościele na 

sumę odpustową zostanie zainstalowany telebim i plac zostanie nagłośniony abyśmy mogli 

swobodnie i bezpiecznie uczestniczyć w uroczystościach. 

Z racji jubileuszu 700- lecia uroczystości Bożego Ciała w Archidiecezji Krakowskiej 

wydaliśmy pamiątkowy medal który możemy nabyć w przedsionkach bazyliki. Ofiary 

złożone przy tej okazji są przeznaczone na renowację bazyliki. 

W sobotę o godz. 20:00 zapraszamy na koncert organowy z okazji 700 lecia ustanowienia 

Święta Bożego i zainstalowania 80 głosu w organach bazyliki. Na organach zagra Pan Jakub 

Choros. Wstęp wolny. 

Natomiast w przyszłą niedzielę w ramach oktawy Bożego Ciała po Mszy św. o godz. 16:00, 

zapraszamy na modlitwę uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem. 

Przypominamy że w bazylice trwa całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Od 

piątku mamy możliwość adorowania Pana Jezusa w niezwykłej monstrancji, która 

peregrynuje po całym świecie, a docelowo ma się znajdować w Medjugorie. 

Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna tylko we wtorek od 16:00 do 17:30. 

Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli. 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać" za ofiary składane na tacę i za ofiary indywidualne na 

prace prowadzone przy naszej Bazylice. 

Z naszej rodziny parafialnej Pan Bóg odwołał do siebie śp. Marię Rajtar z ul. Starowiślnej i 

Helenę Romanowska z ul. Przemyskiej. Polećmy je Miłosierdziu Bożemu... 

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

błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej i Świętego Stanisława Kazimierczyka, 

Apostoła Eucharystii. 

  

http://bozecialo.net/index.php/opisparafii/opisogloszenia/875-7-czerwca-2020-r-niedziela-trojcy-przenajswietszej


14 czerwca 2020 r. - XI NIEDZIELA ZWYKŁA 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim którzy zaangażowali w przygotowanie uroczystości 

odpustowej. Dziękujemy tym którzy przygotowali ołtarze i uczestniczyli w procesji Bożego 

Ciała. Nasze słowa wdzięczności kierujemy do Braci Bonifratrów, Arcybractwa V Ran Pana 

Jezusa i Najświętszego, Żywego Różańca, Asysty Procesyjnej, Towarzystwa Pomocy św. 

Brata Alberta, Służb Porządkowych, Pana Organisty, Chóru Bazyliki Bożego Ciała, 

Instrumentalistów, Kleryków i Ministrantów Dziękujemy anonimowym darczyńcom za 

ofiarowane z tej okazji dwa ornaty i dwie dalmatyki a także za postawienie na czas 

uroczystości telebimu przed bazylikom. Msza Św. w intencji osób, które zaangażowały się w 

przygotowanie i przebieg procesji Bożego Ciała, w sobotę o godz. 19.00. 

Przeżywamy Oktawę Bożego Ciała. Nieszpory Eucharystyczne połączone z nabożeństwem 

czerwcowym codziennie o godzinie 18.00 oprócz dzisiejszego dnia. Po nieszporach procesja z 

Najświętszym Sakramentem wokół bazyliki. Dziś procesja Eucharystyczna po Mszy św. o 

godz. 19:00. W czwartek zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Po procesji poświęcenie ziół i 

kwiatów. 

Dziś po Mszy św. o godz. 16:00 zapraszamy do wspólnej modlitwy uwielbienia przed 

Najświętszym Sakramentem. 

W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W sobotę Niepokalanego Serca 

NMP. 

W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy jubileusz 60-lecia kapłaństwa ks. Tadeusza 

Masłowskiego, wieloletniego duszpasterza i proboszcz tej parafii. Uroczysta Msza św. 

jubileuszowa o godz. 12:15. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

Z racji jubileuszu 700- lecia uroczystości Bożego Ciała w Archidiecezji Krakowskiej 

wydaliśmy pamiątkowy medal który możemy nabyć w przedsionkach bazyliki. Ofiary 

złożone przy tej okazji są przeznaczone na renowację bazyliki. 

Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego i Niedzieli, a dla dzieci Mały Gość 

Niedzielny. 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na tacę i za ofiary indywidualne na 

prace prowadzone przy naszej Bazylice. 

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej życzymy miłej niedzieli i Bożego 

błogosławieństwa. 

  



21 czerwca 2020 r. - XII NIEDZIELA ZWYKŁA 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Dziś obchodzimy jubileusz 60-lecia kapłaństwa ks. Tadeusza Masłowskiego, wieloletniego 

duszpasterza i proboszcz tej parafii. Uroczysta Msza św. jubileuszowa o godz. 12:15. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

 

2. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w czwartek Uroczystość Narodzenia św. Jana 

Chrzciciela; w sobotę wspomnienie NMP Nieustającej Pomocy. 

 

3. Z racji jubileuszu 700-lecia uroczystości Bożego Ciała w Archidiecezji Krakowskiej 

wydaliśmy pamiątkowy medal który możemy nabyć w zakrystii. Ofiary złożone przy tej 

okazji są przeznaczone na renowację bazyliki. 

 

4. Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu w poniedziałek i środę w godz. od 16:00 do 

17:30. 

 

5. Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego i Niedzieli. 

 

6. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na tacę i za ofiary indywidualne na 

prace prowadzone przy naszej Bazylice. 

 

7. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej życzymy miłej niedzieli i Bożego 

błogosławieństwa. 

  



28 czerwca 2020 r. - XIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

1. Rozpoczęły się wakacje dla dzieci i młodzieży oraz 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 Eucharystię. 

2. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w poniedziałek Uroczystość św. Apostołów 

Piotra i Pawła; w piątek Święto św. Tomasza Apostoła, w sobotę rocznica poświęcenia 

Bazyliki Metropolitalnej w Krakowie 

3. W poniedziałek dzień imienin ks. Przeora Piotra Adamusa. Msza św. w intencji solenizanta 

o godz. 19:00. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

4. Ostatnie w tym roku nabożeństwo czerwcowe we wtorek o godz. 18:15, po nabożeństwie 

procesja Eucharystyczna. 

5. Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu we wtorek i czwartek w godz. od 16:00 do 

17:30. 

6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca: 

- w czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, 

- w piątek o godz. 11:30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

- w sobotę o godz. 11:15 nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi 

7. Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego i Niedzieli, 

8. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na tacę i za ofiary indywidualne na 

prace prowadzone przy naszej Bazylice. 

9. Z naszej rodziny Pan Bóg odwołał do siebie śp. Mariana Wasilewskiego z ul. Meiselsa. 

Polećmy go Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek… 

10. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej: naszym Drogim Parafianom, Gościom i 

Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela. 

  



5 lipca 2020 r. – XIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 

W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy: - w środę – wspomnienie św. Jana z 

Dukli - w sobotę – święto św. Benedykta, Patrona Europy; 

 

W przyszłą niedzielę na Mszy św. godz. 9:30 modlić się będziemy w intencji brata Karola 

Krzyżanowskiego który obchodzić będzie 80 urodziny. Zapraszamy serdecznie. 

 

Z racji jubileuszu 700-lecia uroczystości Bożego Ciała w Archidiecezji Krakowskiej 

wydaliśmy pamiątkowy medal który możemy nabyć w zakrystii. Ofiary złożone przy tej 

okazji są przeznaczone na renowację bazyliki. 

 

Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu we wtorek i czwartek w godz. od 16:00 do 

17:30. 

 

Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego i Niedzieli, 

 

Z naszej rodziny parafialnej Pan Bóg odwołał do siebie śp. Halinę Zaguła z ul. Podgórskiej. 

Polećmy ją Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek… 

 

Składamy serdeczne "Bóg zapłać" za ofiary składane na tacę oraz na wsparcie wszelkich dzieł 

prowadzonych przez naszą parafię. 

 

Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy: miłej niedzieli, 

Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Przebywającym na wakacjach i urlopach 

życzymy zdrowego i bezpiecznego wypoczynku. 

  



12 lipca 2020 r. -  XV NIEDZIELA ZWYKŁA 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 

W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy: - w poniedziałek – świętych 

pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, - w środę - wspomnienie św. Bonawentury, 

biskupa i doktora Kościoła – czwartek wspomnienie NMP z Góry Karmel – Matki Bożej 

Szkaplerznej; - w sobotę - wspomnienie bł. Szymona z Lipnicy, prezbitera. 

Przypominamy że w naszym kościele w poniedziałek o godz. 8.00 i czwartek o godz. 19.00 

jest sprawowana Msza Święta w intencji próśb i podziękowań do św. Stanisława 

Kazimierczyka. W środę o godz. 19.00 w intencji próśb i podziękowań do Matki Zbawiciela. 

Nasze intencje na te Msze Św. możemy składać do skarbon które znajdują się przed kaplicą 

Zwiastowania Pańskiego i ołtarzem św. Stanisława Kazimierczyka. 

Z racji jubileuszu 700-lecia uroczystości Bożego Ciała w Archidiecezji Krakowskiej 

wydaliśmy pamiątkowy medal który możemy nabyć w zakrystii. Ofiary złożone przy tej 

okazji są przeznaczone na renowację bazyliki. 

Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu we wtorek i czwartek w godz. od 16:00 do 

17:30. 

Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego i Niedzieli. 

Składamy serdeczne "Bóg zapłać" za ofiary otrzymywane na tacę oraz na wsparcie wszelkich 

dzieł prowadzonych przez naszą parafie. 

Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy: miłej niedzieli, 

Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Przebywającym na wakacjach i urlopach 

życzymy zdrowego i bezpiecznego wypoczynku. Szczęść Boże! 

 
  



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

19 lipca 2020 

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

 W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w środę Święto św. Marii 

Magdaleny;  w czwartek Święto św. Brygidy Szwedzkiej, zakonnicy, Patronki 

Europy; w piątek św. Kingi, dziewicy; w sobotę Święto św. Jakuba Apostoła. 

  

Z racji jubileuszu 700-lecia uroczystości Bożego Ciała w Archidiecezji 

Krakowskiej wydaliśmy pamiątkowy medal który możemy nabyć w zakrystii. 

Ofiary złożone przy tej okazji są przeznaczone na renowację bazyliki. 

  

Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu we wtorek i czwartek w godz. od 

16:00 do 17:30. 

 Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego i Niedzieli, 

  

Składamy serdeczne "Bóg zapłać" za ofiary składane na tacę oraz na wsparcie 

wszelkich dzieł prowadzonych przez naszą parafię. Dziś po wszystkich Mszach 

św. zbiórka do puszek na pokrycie wkładu własnego parafii do dotacji na 

renowację bazyliki. 

  

Z naszej rodziny parafialnej  Pan Bóg odwołał do siebie śp. Amelię Boroń z ul. 

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

  

Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy: 

miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Przebywającym 

na wakacjach i urlopach życzymy zdrowego i bezpiecznego wypoczynku. 

  

 

  



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

26 lipca 2020 

 

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy: 

- w środę – wspomnienie  św. Marty 

- w piątek  – wspomnienie św. Ignacego Loyoli, kapłana; 

- w sobotę  - Św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła; 

W tym tygodniu przypada pierwszy sobota miesiąca: 

- w sobotę o godz. 11:15 nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi 

Z racji jubileuszu 700-lecia uroczystości Bożego Ciała w Archidiecezji Krakowskiej 

wydaliśmy pamiątkowy medal który możemy nabyć w zakrystii. Ofiary złożone przy tej 

okazji są przeznaczone na renowację bazyliki. 

Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego i Niedzieli. 

Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu we wtorek i czwartek w godz. od 16:00 do 

17:30. 

Składamy serdeczne „Bóg zapłać" za ofiary składane na tacę i za ofiary indywidualne na 

prace prowadzone przy naszej Bazylice.  W zeszłą niedzielę zebraliśmy 3800 zł na pokrycie 

wkładu własnego parafii do dotacji na renowację Bazyliki. Serdecznie dziękujemy. 

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej: naszym Drogim Parafianom, Gościom i 

Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela 

w nowym tygodniu. Przebywającym na wakacjach i urlopach życzymy zdrowego i 

bezpiecznego wypoczynku. 

  

 

 

  



2 sierpnia 2020 r. - XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 

1. Zachęcamy do podjęcia abstynencji od alkoholu w miesiącu sierpniu w intencji trzeźwości 

naszego Narodu. Prosimy również o modlitwę za zniewolonych nałogiem alkoholowym. 

2. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: we wtorek św. Jana Marii Vianneya, prezbitera; w 

czwartek Święto Przemienia Pańskiego; w sobotę św. Dominika, prezbitera 

3. W tym tygodniu przypada pierwsza czwartek i pierwszy piątek miesiąca. 

- w czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu 

- w piątek o godz. 11:30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

4. Z racji jubileuszu 700-lecia uroczystości Bożego Ciała w Archidiecezji Krakowskiej 

wydaliśmy pamiątkowy medal który możemy nabyć w zakrystii. Ofiary złożone przy tej 

okazji są przeznaczone na renowację bazyliki. 

5. Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego i Niedzieli. 

6. Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu we wtorek i czwartek w godz. od 16:00 do 

17:30. 

7. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na tacę i za ofiary indywidualne na 

prace prowadzone przy naszej Bazylice. 

8. Z naszej rodziny parafialnej Pan Bóg powołał do siebie +Władysława Papieża z ul. 

Miodowej . Polećmy zmarłego oraz naszych bliskich zmarłych Bożemu Miłosierdziu. 

Wieczny odpoczynek…. 

9. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej: naszym Drogim Parafianom, Gościom i 

Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela 

w nowym tygodniu. Przebywającym na wakacjach i urlopach życzymy zdrowego i 

bezpiecznego wypoczynku. 

 

  

http://bozecialo.net/index.php/opisparafii/opisogloszenia/885-2-sierpnia-2020-r-xviii-niedziela-zwykla


9 sierpnia 2020 r. - XIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 

W nadchodzącym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy: 

- w poniedziałek – św. Wawrzyńca, diakona i męczennika 

- we wtorek – św. Klary, dziewicy 

- w czwartek - święto Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej; 

- w piątek – św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika; 

- w sobotę - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny; 

W sobotę 15 sierpnia Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msze Święte 

jak w każdą niedzielę. Po każdej Mszy Świętej poświęcenie ziół, kwiatów i owoców. Także w 

tym dniu obchodzić będziemy 100 rocznicę Cudu nad Wisłą, czyli zwycięskiej Bitwy 

Warszawskiej stoczonej w czasie wojny polsko – bolszewickiej 15 sierpnia 1920 roku. 

Dobiegają końca prace renowacyjne czterech ołtarzy i belki tęczowej. Od poniedziałku 

rozpocznie się demontaż rusztować. W minionym tygodniu rozpoczęły się prace brukarskie w 

otoczeniu bazyliki. 

Z racji jubileuszu 700-lecia uroczystości Bożego Ciała w Archidiecezji Krakowskiej 

wydaliśmy pamiątkowy medal który możemy nabyć w zakrystii. Ofiary złożone przy tej 

okazji są przeznaczone na renowację bazyliki. 

Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego i Niedzieli, 

Składamy serdeczne "Bóg zapłać" za ofiary otrzymywane na tacę oraz na wsparcie wszelkich 

dzieł prowadzonych przez naszą parafię. 

Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy: miłej niedzieli, 

Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Wszystkim przebywającym na wakacjach i 

urlopach życzymy zdrowego i bezpiecznego wypoczynku. 

  

  



 16 sierpnia 2020 r. - XX NIEDZIELA ZWYKŁA 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
W nadchodzącym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy: 

- w poniedziałek święto św. Jacka, patrona archidiecezji krakowskiej 

- w czwartek św. Bernarda, opata i doktora kościoła 

- w piątek wspomnienie św. Piusa X, papieża; 

- w sobotę wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej 

 

Dobiegają końca prace renowacyjne czterech ołtarzy i belki tęczowej. W minionym tygodniu 

została odsłonięta odrestaurowana belka tęczowa a na placu przy kościele został ułożony 

kolejny odcinek chodnika kostką granitową. 

Z racji jubileuszu 700-lecia uroczystości Bożego Ciała w Archidiecezji Krakowskiej 

wydaliśmy pamiątkowy medal który możemy nabyć w zakrystii 

Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego i Niedzieli, 

Składamy serdeczne "Bóg zapłać" za ofiary otrzymywane na tacę oraz na wsparcie wszelkich 

dzieł prowadzonych przez naszą parafię. Dziś po wszystkich Mszach św. zbiórka do puszek 

na pomoc ofiarom wybuchu w Bejrucie. W przyszłą niedzielę prosić będziemy o 

comiesięczne ofiary na pokrycie wkładu własnego parafii do dotacji na renowację bazyliki. 

W minionym tygodniu z naszej wspólnoty Pan Bóg odwołał do siebie + Barbarę Pachel z ul. 

Berka Joselewicza. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie… 

Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy: miłej niedzieli, 

Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Wszystkim przebywającym na wakacjach i 

urlopach życzymy zdrowego i bezpiecznego wypoczynku. 

W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w poniedziałek Święto św. Bartłomieja Apostoła; w 

środę Uroczystość NMP Częstochowskiej; w czwartek Święto św. Moniki; 

W piątek w naszym Zakonie Uroczystość Św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła. W 

naszej bazylice można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Główna Msza 

Święta w intencji naszego Zakonu o godz. 12.00. W czasie tej Mszy Świętej o nasz Współbrat 

Nowicjusz Mateusz Bednarz złoży pierwsze śluby zakonne. Kleryk Tomasz Szymaszek złoży 

śluby wieczyste. Otoczmy modlitwą naszych współbraci. 

Z racji jubileuszu 700-lecia uroczystości Bożego Ciała w Archidiecezji Krakowskiej 

wydaliśmy pamiątkowy medal który możemy nabyć w zakrystii . 

Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli, 

Składamy serdeczne "Bóg zapłać" za ofiary otrzymywane na tacę oraz na wsparcie wszelkich 

dzieł prowadzonych przez naszą parafię. Dziś po wszystkich Mszach św. zbiórka do puszek 

na pokrycie wkładu własnego parafii do dotacji na renowację Bazyliki. 

Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy: miłej niedzieli, 

Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. 



23 sierpnia 2020 r. - XXI NIEDZIELA ZWYKŁA 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 

W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w poniedziałek Święto św. Bartłomieja Apostoła; w 

środę Uroczystość NMP Częstochowskiej; w czwartek Święto św. Moniki; 

 

W piątek w naszym Zakonie Uroczystość Św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła. W 

naszej bazylice można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Główna Msza 

Święta w intencji naszego Zakonu o godz. 12.00. W czasie tej Mszy Świętej o nasz Współbrat 

Nowicjusz Mateusz Bednarz złoży pierwsze śluby zakonne. Kleryk Tomasz Szymaszek złoży 

śluby wieczyste. Otoczmy modlitwą naszych współbraci. 

 

Z racji jubileuszu 700-lecia uroczystości Bożego Ciała w Archidiecezji Krakowskiej 

wydaliśmy pamiątkowy medal który możemy nabyć w zakrystii . 

 

Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli, 

 

Składamy serdeczne "Bóg zapłać" za ofiary otrzymywane na tacę oraz na wsparcie wszelkich 

dzieł prowadzonych przez naszą parafię. Dziś po wszystkich Mszach św. zbiórka do puszek 

na pokrycie wkładu własnego parafii do dotacji na renowację Bazyliki. 

 

Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy: miłej niedzieli, 

Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. 

  



30 sierpnia 2020 r. - XXII NIEDZIELA ZWYKŁA 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

We wtorek 1 września rozpocznie się nowy rok szkolny 2020/2021. Msze Święte na 

rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego dla uczniów ze Szkół Podstawowych 

o godz. 8.00, dla uczniów Szkół Średnich o godz. 10.00. 

Zapraszamy Dzieci, Młodzież Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców. 

Zachęcamy do spowiedzi i Komunii Świętej na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i 

katechetycznego. 

Również we wtorek 81. rocznica wybuchu II wojny światowej. Swoją modlitwą otaczamy 

wszystkie ofiary wojny. Prośmy również w tym dniu o dar pokoju dla całego świata. 

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. 

- w czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu 

- w piątek Nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 11:30. 

- w sobotę Nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi o godz. 11:15. 

Z racji jubileuszu 700-lecia uroczystości Bożego Ciała w Archidiecezji Krakowskiej 

wydaliśmy pamiątkowy medal który możemy nabyć w zakrystii . 

Pod chórem do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli, 

Składamy serdeczne "Bóg zapłać" za ofiary otrzymywane na tacę oraz na wsparcie wszelkich 

dzieł prowadzonych przez naszą parafię. 

W zeszłą niedzielę zebraliśmy na pokrycie wkładu własnego parafii do dotacjina renowację 

bazyliki 3700 zł. 

Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli. Niech 

Bóg udzieli wszystkim błogosławieństwa. 

Dzieciom i Młodzieży w Nowym Roku Szkolnym życzymy zdrowia i dobrych wyników w 

nauce. 

  



6 września 2020 r. - XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 

We wtorek – święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. W 

tym dniu po wszystkich Mszach Świętych odmówimy litanię do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. 

W dni powszednie odprawiane są nabożeństwa: 

- w niedziele o godz. 7:40 – godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 

- we wtorek o godz. 18:30 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

- w środę o godz. 18:30 – nabożeństwo do Matki Bożej Zbawiciela 

- w czwartek o godz. 12:30 – różaniec w kaplicy Zwiastowania NMP 

- w piątek o godz. 18:30 – Droga Krzyżowa 

Przypominamy że w bazylice od poniedziałku do soboty trwa całodzienna adoracja 

Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy do indywidualnej modlitwy. 

W każdą drugą środę miesiąca zapraszamy na godz. 12:00 na Msze św. dla chorych. i w int. 

chorych, będzie to w zamian za dotychczasową Msze św. o godz. 16:00. 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, bazylika otrzymała od Stolicy Apostolskiej łaskę 

odpustu zupełnego z okazji jubileuszu 700-lecia uroczystości Bożego Ciała w Archidiecezji 

Krakowskiej. Odpust można uzyskać do końca roku kalendarzowego. 

Kancelaria parafialna będzie czynna w tym tygodniu we wtorek i piątek w godz. od 16:00 do 

17:30. 

Pod chórem do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli, 

Składamy serdeczne "Bóg zapłać" za ofiary otrzymywane na tacę oraz na wsparcie wszelkich 

dzieł prowadzonych przez naszą parafię. 

Z naszej rodziny parafialnej Pan Bóg odwołał do siebie śp. Bronisławę Wydziałkiewicz z ul. 

Starowiślnej. Polećmy ją Miłosierdziu Bożemu… 

Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli. Niech 

Bóg udzieli wszystkim błogosławieństwa. 

  



13 września 2020 r. - XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

W Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie dzisiaj trwają doroczne, jubileuszowe uroczystości 

Maryjne w 143 rocznicę objawień Matki Bożej. 

W tym tygodniu w liturgii wspominamy: 

– w poniedziałek Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 

– we wtorek NMP Bolesnej 

– w środę Męczenników Korneliusza papieża i Cypriana biskupa 

– w piątek Święto św. Stanisława Kostki, Patrona Polski i młodzieży 

Uczniów klas 3 Szkół Podstawowych którzy pragną przystąpić w bieżącym roku szkolnym do I 

Komunii św. w naszej parafii wraz z rodzicami zapraszamy w przyszłą niedzielę na Msze św. o godz. 

11:00 a po Mszy św. na spotkanie formacyjne i organizacyjne. 

Uczniów klas 7 i 8 Szkół Podstawowych wraz z rodzicami zapraszamy w przyszłą niedzielę na Msze 

św. o godz. 16:00 a po Mszy św. na spotkanie przygotowujące do przyjęcia sakramentu 

Bierzmowania. 

Spotkanie dla ministrantów a także chłopców którzy chcieliby zostać ministrantami w sobotę o godz. 

10.00 w sali przy furcie klasztornej, natomiast osoby chętne do śpiewania w scholii dziecięcej 

zapraszamy na próby w niedzielę o godz. 9:45. Msza św. dla dzieci w każdą niedzielę o godz. 11:00. 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, bazylika otrzymała od Stolicy Apostolskiej łaskę odpustu 

zupełnego pod zwykłymi warunkami z okazji jubileuszu 700-lecia uroczystości Bożego Ciała w 

Archidiecezji Krakowskiej. Odpust można uzyskać do końca roku kalendarzowego. 

Z racji jubileuszu 700-lecia uroczystości Bożego Ciała w Archidiecezji Krakowskiej wydaliśmy 

pamiątkowy medal który możemy nabyć w zakrystii . 

Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie czynna w poniedziałek i środę w godzinach od 16:00 do 

17:30. 

Pod chórem do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli, 

Składamy serdeczne "Bóg zapłać" za ofiary otrzymywane na tacę oraz na wsparcie wszelkich dzieł 

prowadzonych przez naszą parafię. Dziś po wszystkich Mszach św. przeniesiona z Wielkiego Piątku 

ze względu na pandemię zbiórka na Ziemię Świętą. W przyszłą niedzielę comiesięczna zbiórka do 

puszek na pokrycie wkładu własnego parafii do dotacji na renowację bazyliki. 

Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli. Niech Bóg 

udzieli wszystkim błogosławieństwa 

  



20 września 2020 r. - XXV NIEDZIELA ZWYKŁA 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy: 

- w poniedziałek — święto św. Mateusza — apostoła i ewangelisty 

- w środę - wspomnienie św. ojca Pio 

Zbiórka Ministrantów w soboty o godzinie 10.00. Próba Scholii dziecięcej w niedziele o 9.45 

w salce przy kancelarii. 

W tym tygodniu kancelaria parafialna czynna: we wtorek i czwartek od 16:00 do 17:30. 

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, bazylika otrzymała od Stolicy Apostolskiej łaskę 

odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami z okazji jubileuszu 700-lecia uroczystości 

Bożego Ciała w Archidiecezji Krakowskiej. Odpust można uzyskać do końca roku 

kalendarzowego 

Z racji jubileuszu 700-lecia uroczystości Bożego Ciała w Archidiecezji Krakowskiej 

wydaliśmy pamiątkowy medal który możemy nabyć w zakrystii. 

Pod chórem do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli, 

Składamy serdeczne "Bóg zapłać" za ofiary otrzymywane na tacę oraz na wsparcie wszelkich 

dzieł prowadzonych przez naszą parafię. Dziś po wszystkich comiesięczna zbiórka do puszek 

na pokrycie wkładu własnego parafii do dotacji na renowację bazyliki. 

Z naszej rodziny parafialnej Pan Bóg odwołał do siebie śp. Angelikę Żychowską z ul. Św. 

Jakuba. Polećmy ją Miłosierdziu Bożemu... 

Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli. Niech 

Bóg udzieli wszystkim błogosławieństwa 

  



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

27 września 2020 

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

1. W czwartek  rozpocznie się październik, miesiąc modlitwy różańcowej. W tym 

miesiącu każdego dnia będziemy modlić się na różańcu w naszej bazylice o godz. 18.20. 

Serdecznie zapraszamy na tę modlitwę wszystkich. W następną niedzielę procesja różańcowa 

do pięciu ołtarzy. Rozpocznie się ona o godzinie 18.00. Zapraszamy Arcybractwo, Żywy 

Różaniec, Ministrantów i Asystę Procesyjną. 

2. W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy: 

- w poniedziałek – wspomnienie św. Wacława  

- we wtorek -  święto Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała  

- w środę  wspomnienie św. Hieronima prezbitera i doktora kościoła 

- w czwartek -  wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus,  

- w piątek – wspomnienie Świętych Aniołów Stróżów; 

3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota 

miesiąca: 

- w czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu,  

- w piątek o godz. 11:30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa a o godz. 12:00 

Eucharystia w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 

- w sobotę o godz. 11:15 nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi 

4. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, bazylika otrzymała od Stolicy Apostolskiej 

łaskę odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami z okazji jubileuszu 700-lecia uroczystości 

Bożego Ciała w Archidiecezji Krakowskiej. Odpust można uzyskać do końca roku 

kalendarzowego 

5. W ramach budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa,  wśród projektów Dzielnicy I 

znalazł się projekt nr 17 pod nazwą "Dajmy Głos największym organom Krakowa" 

polegający na organizacji czterech koncertów organowych na organach bazyliki Bożego Ciała 

na Kazimierzu, które są największymi organami Krakowa i jednym z największych i 

najciekawszych instrumentów w Polsce. Zwracamy się z prośbą o oddanie głosu na tenże 

projekt. Głosować można stacjonarnie w dniu dzisiejszym (niedziela) a terenie naszej Parafii 

przy ul. Brzozowej 14 w Galerii Kaligrafii w godzinach od 12 do 18-tej. 

6. W tym tygodniu kancelaria parafialna czynna: we wtorek i czwartek  od 16:00 do 

17:30. 

7. Pod chórem do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli, 

8. Składamy serdeczne "Bóg zapłać" za ofiary otrzymywane na tacę oraz na wsparcie 

wszelkich dzieł prowadzonych przez naszą parafię. W zeszłą niedzielę zebraliśmy do puszek 

na pokrycie wkładu własnego parafii do dotacji na renowację bazyliki 3300 zł. 

9. Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej 

niedzieli. Niech Bóg udzieli wszystkim błogosławieństwa 

 

  



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

4 października 2020 

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

1. W minionym tygodniu zakończyły się prace renowacyjne w ramach trzy letniego 

projektu kluczowego z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. 

Dziękujemy wszystkim którzy wsparli to wielkie i piękne dzieło. 

2. Dzisiaj o godz. 18.00 nabożeństwo różańcowe połączone z procesją do pięciu ołtarzy. 

Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich parafian a szczególnie Arcybractwo, Żywy 

Różaniec, Ministrantów i Asystę Procesyjną. Nabożeństwa różańcowe codziennie o godz. 

18:20.  

3. W poniedziałek wspomnienie św. siostry Faustyny, w środę Najświętszej Maryi Panny 

Różańcowej a w sobotę bł. Wincentego Kadłubka, biskupa.  

4. W środę o godz. 12:00 Msza Święta dla chorych i w int. chorych.  

5. W ramach budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa,  wśród projektów Dzielnicy I 

znalazł się projekt nr 17 pod nazwą "Dajmy Głos największym organom Krakowa" 

polegający na organizacji czterech koncertów organowych na organach bazyliki Bożego Ciała 

na Kazimierzu, które są największymi organami Krakowa i jednym z największych i 

najciekawszych instrumentów w Polsce. Zwracamy się z prośbą o oddanie głosu na tenże 

projekt. Głosować można przez internet do 5 października na stronie  www.budzet.krakow.pl/ 

6. Za tydzień  obchodzić będziemy  XX Dzień Papieski pod hasłem: Totus Tuus” W 

przedsionkach kościoła po Mszach św. będziemy mogli wesprzeć fundację Dzieło Nowego 

Tysiąclecia. Fundacja zbiera ofiary na stypendia dla młodzieży z niezamożnych rodzin.  

7. W kancelarii parafialnej i w zakrystii przyjmujemy na wypominki roczne za zmarłych, 

kartki na wypominki wyłożone są na ołtarzach bocznych. Pamiętajmy o modlitwie za drogich 

nam zmarłych. Za poleconych w wypominkach rocznych modlimy się w każdą niedzielę o 

godz. 9.10. 

8. W tym tygodniu kancelaria parafialna czynna: we wtorek i czwartek  od 16:00 do 

17:30. 

9. Do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli. 

10. Składamy serdeczne "Bóg zapłać" za ofiary otrzymywane na tacę oraz na wsparcie 

wszelkich dzieł prowadzonych przez naszą parafię. 

11. Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, 

Bożego błogosławieństwa 



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

11 października 2020 

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

1. Dzisiaj obchodzimy XIX  Dzień Papieski pod hasłem: "Totus Tuus". W przedsionkach 

kościoła po Mszach św. możemy wesprzeć fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia. Fundacja 

zbiera dziś ofiary na stypendia dla młodzieży z niezamożnych rodzin. 

 

2. Dziś na Mszy św. o godz. 12:15 uroczyste wprowadzenie do bazyliki relikwii św. Jana 

Pawła II które nasz parafia otrzymała od Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza. 

Dziękujemy hurtowni Źródełko za ufundowanie relikwiarza. 

 

3. Nabożeństwo Różańcowe codziennie o godz. 18.20. Zapraszamy na tę modlitwę 

wszystkich: Dzieci, Młodzież i Dorosłych. 

 

4. W dniu 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, z tej okazji 

zapraszamy Nauczycieli, również emerytowanych Wychowawców, Katechetów, 

pracowników szkół  w środę na Msze św. na godz. 19.00. 

 

5. W sobotę 17 października przypada 10 rocznica kanonizacji św. Stanisława 

Kazimierczyka. W tym dniu Msze św.  o godz.  6:30, 8:00 i 12.00 będą sprawowane przy 

ołtarzu św. Stanisława, także odmówmy litanię do św. Stanisława Kazimierczyka Serdecznie 

zapraszamy do dziękczynienia za dar kanonizacji. 

 

6. W przyszłą niedzielę na Mszy św. o godz. 11:00 poświęcenie różańców dla dzieci z 

klas trzecich. Po Mszy św. spotkanie z rodzicami.  

 

7. W tym tygodniu kancelaria parafialna będzie czynna: w środę  i czwartek  od 16:00 do 

17:30. 

 

8. W kancelarii parafialnej i w zakrystii przyjmujemy na wypominki roczne za zmarłych 

i na Msze św. składkowe. Kartki na wypominki roczne są wyłożone w przedsionkach 

bazyliki. Pamiętajmy o modlitwie za drogich nam zmarłych. Za poleconych w wypominkach 

rocznych modlimy się w każdą niedzielę o godz. 9.10.  

 

9. Pod chórem do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli. 

 

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

potrzeby naszej parafii. 

 

11. Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, 

Bożego błogosławieństwa w nowym tygodniu. 

  



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

18 października 2020 

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

 

1. Prosimy o szczególną jedność w czasie zagrożenia epidemiologicznego. 

Przede wszystkim troszczmy się o modlitwę za siebie nawzajem, 

polecajmy zwłaszcza osoby chore, ale też całą służbę zdrowia i 

wszystkich zaangażowanych w niesienie pomocy innym. Szukajmy okazji 

do roztropnego niesienia takiej pomocy osobom starszym, zwłaszcza tym, 

którzy nie zdają sobie sprawy z zagrożenia. Pamiętajmy też szczególnie o 

bezdomnych i tych, którzy wyciągną do nas rękę o pomoc. 

2. Stosujmy się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych w poczuciu 

odpowiedzialności za siebie i za innych ludzi. 

3. Wszystkie Msze Święte będą sprawowane według normalnego porządku. 

Możliwość spowiedzi w czasie wszystkich Mszy Świętych. 

4. Dziś Światowy Dzień Misyjny. Swoją modlitwą otaczamy sprawy Misji 

jak również Misjonarzy i Misjonarki oraz prosimy o nowe powołania 

misyjne. 

5. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: we wtorek św. Jana Kantego, 

głównego patrona archidiecezji krakowskiej; w czwartek św. Jana Pawła 

II, papieża. 

6. Nabożeństwo Różańcowe codziennie o godz. 18.20. Zapraszamy na tę 

modlitwę wszystkich: Dzieci, Młodzież i Dorosłych. 

7. W kancelarii parafialnej i w zakrystii przyjmujemy na wypominki roczne 

za zmarłych. Kartki na wypominki roczne są wyłożone na ołtarzach 

bocznych. Pamiętajmy o modlitwie za drogich nam zmarłych. Za 

poleconych w wypominkach rocznych modlimy się w każdą niedzielę o 

godz. 9.10.  

8. Kancelaria parafialna będzie czynna w tym tygodniu we wtorek i  

czwartek od 16:00 do 17:30.  

9. Na stoliku pod chórem  do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego 

oraz Niedzieli. 

10. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym 

tygodniu na potrzeby naszej Parafii. 

11. Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom 

życzymy: miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. 
  



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

25 października 2020 

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

1.  Stosujmy się do wszystkich zaleceń służb sanitarnych w poczuciu odpowiedzialności 

za siebie i za innych ludzi. 

2. Wszystkie Msze Święte będą sprawowane według normalnego porządku. Możliwość 

spowiedzi w czasie wszystkich Mszy Świętych. 

3. W dzisiejszą niedzielę przeżywamy uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła 

Własnego. Dziękujemy Panu Bogu za Fundatorów i Budowniczych naszej Bazyliki Bożego 

Ciała a także za tych, którzy w obecnym czasie troszczą się o ten dom Boży i napełniają go 

swoją obecnością i swoimi modlitwami. 

4. Nabożeństwo Różańcowe dziś  o godz. 18:00 z procesją do 5 ołtarzy. 

5. W środę  w liturgii święto Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. W tym dniu imieniny 

obchodzi ks. Tadeusz Masłowski. Msza św. w intencji solenizanta w poniedziałek o godz. 

12:00  

6. W przyszłą niedzielę 1 Listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych. Nieszpory 

Żałobne o godz. 18:20. Po Nieszporach procesja w bazylice z tradycyjni modlitwami za 

zmarłych. 

7. W poniedziałek 2 listopada, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Procesja z 

modlitwami za zmarłych w kościele po Mszach Świętych o godz. 8:00,12:00 i o 19:00.  

8. W kancelarii parafialnej i w zakrystii przyjmujemy na wypominki roczne za zmarłych. 

Kartki na wypominki roczne są wyłożone na ołtarzach bocznych. Pamiętajmy o modlitwie za 

drogich nam zmarłych. Za poleconych w wypominkach rocznych modlimy się w każdą 

niedzielę o godz. 9:10. 

9. Kancelaria parafialna będzie czynna w tym tygodniu we wtorek i czwartek od 16:00 

do 17:30 oraz w środę od godz. 8:00 do godz. 9:30.  

10. Pod chórem do nabycia jest nowy numer Gościa Niedzielnego oraz Niedzieli a także 

Mały Gość Niedzielny. 

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

potrzeby naszej Parafii. 

12. Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, 

Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela. Wszystkim którzy udają się w drogę, by 

nawiedzić groby swoich najbliższych życzymy bezpiecznej podróży i szczęśliwego powrotu 

do domu. 

  



1 listopada 2020 r. –  

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 

1. Dzisiaj Uroczystość Wszystkich Świętych. Wspominamy świętych, którzy odeszli z tej 

ziemi i osiągnęli już zbawienie: pełnię życia i szczęścia. Święci są dla nas wzorem do 

naśladowania. Nieszpory Żałobne o godz. 18:20. Po Nieszporach procesja w bazylice z 

tradycyjni modlitwami za zmarłych. 

2. Dziś o 17:00 zapraszamy inauguracyjny koncert organowy w ramach Międzynarodowego 

Festiwalu Zaduszki Muzyczne im. prof. Jana Jargonia. Na organach zagra Pan Profesor 

Dariusz Bąkowski - Kois z Krakowa. Wstęp wolny. 

3. W poniedziałek 2 listopada, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Procesja z 

modlitwami za zmarłych w kościele po Mszach Świętych o godz. 8:00, 12:00 i o 19:00. 

4. Dziś i jutro można zyskać Odpust Zupełny i ofiarować go za jednego zmarłego. 

Warunkiem zyskania odpustu jest: pobożne nawiedzenie kościoła, stan łaski uświęcającej 

(stan duszy bez grzechu ciężkiego i bez przywiązania do grzechu), odmówienie modlitwy 

Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz modlitwa na intencję Ojca Świętego. 

5. Wierni, którzy listopadzie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, mogą również 

zyskać Odpust Zupełny i ofiarować go za dusze w czyśćcu cierpiące. 

6. W środę w liturgii obchodzić będziemy wspomnienie św. Karola Boromeusza. W tym dniu 

imieniny obchodzi brat Karol Krzyżanowski. Msza św. w intencji solenizanta o godz. 12:00. 

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

7. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca: 

- w czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, 

- w piątek o godz. 11:30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa a o godz. 12:00 

Eucharystia w intencji czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa 

- w sobotę o godz. 11:15 nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi. 

Ze względu na sytuację epidemiologiczną nie będzie odwiedzin chorych z Komunią św. 

8. W przedsionkach Bazyliki przyjmujemy na wypominki jednorazowe. Na wypominki 

roczne przyjmujemy tylko w kancelarii parafialnej i w zakrystii. Ze względu na sytuację 

epidemiologiczną można też przesyłać wypominki mailowo na adres 

bozecialoproboszcz@gmail.com Za poleconych w wypominkach rocznych modlimy się w 

każdą niedzielę o godz. 9.10. Wypominki jednorazowe połączone z modlitwą różańcową 

codziennie, przez wszystkie dni listopada o godz. 18.20. 

9. Kancelaria parafialna będzie czynna w tym tygodniu we wtorek i czwartek od 16:00 do 

17:30. 

10. Z naszej wspólnoty parafialnej Pan Bóg odwołał do siebie: śp. Janinę i Wiesława Lyer z 

ul. Berka Joselewicza, Janusza Dąbrowskiego z ul. Starowiślnej, Tadeusza Morawiaka z ul. 

Starowiślnej i Joannę Mardyła z ul. Dietla. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 

11. Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego 

błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela. 

  



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

8 listopada 2020 

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA 

  

  
1. W poniedziałek 9 listopada, Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. 

Od nazwy tej Bazyliki nasz Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich czerpie 

swoją nazwę. Prosimy o modlitwę w intencji naszego Zakonu. 

  

2. W liturgii Kościoła w tym tygodniu:- we wtorek św. Leona Wielkiego  - w środę – 

wspomnienie św. Marcina z Tours – w czwartek  - św. Jozafata, biskupa i męczennika 

- w piątek - świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych 

męczenników Polski; 

  

3. W środę 11 listopada z całą naszą Ojczyzną przeżywamy Narodowe Święto 

Niepodległości. Mija 102 lata od dnia, kiedy Polska po latach rozbiorów odzyskała 

niepodległość. 

  

4. W niedzielę 15 listopada IV Światowy Dzień Ubogich zgodnie z apelem i prośbą 

naszego Księdza Metropolity w przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary do puszek na 

rzecz ubogich. 

  

5. Wypominki roczne przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej i w zakrystii. Za 

poleconych w Wypominkach rocznych modlimy się w każdą niedzielę o godz. 9.10.. 

Wypominki jednorazowe połączone z modlitwą różańcową codziennie, przez 

wszystkie dni listopada o godz. 18.20. 

  

6. Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu we wtorek i piątek w godz. od 16:00 do 

17:30. 

  

7. Pod chórem do nabycia jest nowy numer Niedzieli i Gościa Niedzielnego. Zachęcamy 

do lektury prasy katolickiej. 

  

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

  

9. Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, 

Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela. Naszą Ojczyznę polecamy 

Opatrzności Bożej i wstawiennictwu wszystkich świętych polskich. 

  

  

 

  



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

15 listopada 2020 

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 

 

1. Przeżywamy dziś IV Światowy Dzień Ubogich. Po wszystkich Mszach św. zbiórka 

do puszek na rzecz ubogich.  

2. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w poniedziałek NMP Ostrobramskiej, 

Matki Miłosierdzia; we wtorek św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy; w środę bł. 

Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy; w piątek św. Rafała Kalinowskiego, 

prezbitera; w sobotę Ofiarowania NMP; za tydzień w niedzielę Uroczystość Jezusa 

Chrystusa, Króla Wszechświata, po Mszy św. o 9:30 litania do Najświętszego Serca 

Pana Jezusa i akt zawierzenia. 

3. Wypominki za zmarłych połączone z Różańcem codziennie, przez wszystkie dni 

listopada, o godz. 18:20. Za zmarłych poleconych w Wypominkach rocznych 

modlimy się w każdą niedzielę o godzinie 9:10. Na wypominki roczne 

przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej i w zakrystii do końca listopada. 

4. W czwartek o godz. 11:00 w naszej bazylice, kl. Tomasz Szymaszek, przyjmie z rąk 

ks. Bp Romana Pindla święcenia diakonatu. Prosimy o modlitwę w int. naszego 

współbrata.  

5. W sobotę 21 listopada o godz. 11:00  Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski 

dokona uroczystej konsekracji nowej mensy ołtarzowej i ambony, które zostaną 

zamontowane w tym tygodniu w bazylice a także poświęci odrestaurowane ołtarze 

boczne. Nie będzie w tym dniu Mszy św. o godz. 12:00. Zamówione intencje na 

godz. 12:00 zostaną odprawione o godz. 11:00. 

6. Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu we wtorek i czwartek w godz. od 

16:00 do 17:30. 

7. Pod chórem do nabycia jest nowy numer Niedzieli i Gościa Niedzielnego. 

Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Od przyszłej niedzieli do nabycia będą 

świece wigilijne Caritas. 

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

9. Z naszej wspólnoty zakonnej Pan Bóg powołał do siebie + ks. Józefa Kąckiego ze 

Stradun i ks. Jana Lange z Drezdenka. Z naszej rodziny parafialnej Pan Bóg 

powołał do siebie  

 

  



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

22 listopada 2020 

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA 

1. Wczoraj przeżyliśmy uroczystość konsekracji nowego ołtarza której dokonał Ks. 

Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski.  

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

Wszechświata. Od przyszłej niedzieli rozpoczyna się Adwent.  

3. Wypominki za zmarłych połączone z Różańcem codziennie, przez wszystkie dni 

listopada, o godz. 18.20. 

4. Na wypominki roczne przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej i w zakrystii do końca 

listopada. Za zmarłych poleconych w Wypominkach rocznych modlimy się w każdą niedzielę 

o godzinie 9.10.  

5. Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu we wtorek i czwartek od godz. 16:00 do 

godz. 17:30. 

6. Pod chórem do nabycia jest Tygodnik Katolicki Niedziela, Gość Niedzielny 

Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W zakrystii do nabycia są świece wigilijne Caritas 

oraz opłatki . 

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

zapłać za kolejne ofiary indywidualne na prace prowadzone przy naszej bazylice. 

8. Z naszej rodziny parafialnej Pan Bóg powołał do siebie + Danutę Kalicką z ul. 

Starowiślnej i Czesława Wójtowicza z ul. Rzeszowskiej . Polećmy zmarłych miłosierdziu 

Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…. 

9. Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, 

błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Zbawiciela i Świętego Stanisława Kazimierczyka. 

Na ostatnie dni kończącego się roku liturgicznego przyjmijmy błogosławieństwo 

  



29 listopada 2020 I NIEDZIELA ADWENTU 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

 

1. Dzisiaj rozpoczyna się Nowy Rok Liturgiczny: Okres Adwentu.Hasłem obecnego roku 

duszpasterskiego są słowa: „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”. Razem z Maryją będziemy 

przeżywać czas oczekiwania na przyjście naszego Zbawiciela. Wykorzystajmy ten czas dla odnowy 

naszej więzi z Bogiem i ludźmi. 

2. Msza Św. roratnia będzie odprawiana od poniedziałku do soboty o godz. 6:30 w kaplicy 

Zwiastowania Pańskiego. Zapraszamy serdecznie. 

3. W zakrystii bazyliki i w kancelarii można nabywać świece „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom" 

oraz opłatki wigilijne 

4. Zachęcamy do podjęcia różnych dzieł miłosierdzia w czasie Adwentu. Przez cały ten okres w naszej 

bazylice będzie trwała zbiórka żywności dla rodzin najbardziej potrzebujących z naszej parafii. Dary 

można składać w zakrystii. Do tego celu zostały przygotowane specjalne torby, które można zabrać 

sprzed ołtarza Jezusa Miłosiernego. 

5. Z radością informujemy że działające na terenie naszej parafii Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata 

Alberta otrzymało z rąk JE Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego nagrodę „Błogosławieni 

Miłosierni 2020”. Jest to wyróżnienie przyznawane przez Archidiecezję Krakowską z okazji 

Światowego Dnia Ubogich za działalność na rzecz ubogich i potrzebujących. 

6. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca: 

- w czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, 

- w piątek o godz. 11:30 nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z racji trwającej pandemii 

nie będzie dalej odwiedzin chorych. 

- w sobotę o godz. 11:15 nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi 

7. Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu we wtorek i czwartek od godz. 16:00 do godz. 17:30. 

8. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 16:00 zapraszamy wraz Chórem Bazyliki do modlitwy 

uwielbienia przed Najświętszym Sakramentem.  

 

  



6 grudnia 2020 - II NIEDZIELA ADWENTU 

1. Dzisiaj 2 Niedziela Adwentu. Po Mszy św. o godz. 16:00 zapraszamy na modlitwę uwielbienia przed 

Najświętszym Sakramentem. 

2. Msza Św. roratnia odprawiana jest od poniedziałku do soboty o godz. 6:30 w kaplicy Zwiastowania 

Pańskiego. Zapraszamy serdecznie. 

3. W tym tygodniu w liturgii: 

– w poniedziałek wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła; 

– we wtorek uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP- o godzinie 12:00- godzina łaski dla świata; tego dnia 

przypada 4. rocznica nominacji J.E. Abpa Marka Jędraszewskiego na Metropolitę Krakowskiego- pamiętajmy o 

nim w modlitwach. 

4. W zakrystii bazyliki i w kancelarii można nabywać świece „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom" oraz opłatki 

wigilijne 

5. Przez cały okres adwentu w naszej bazylice będzie trwała zbiórka żywności dla rodzin najbardziej 

potrzebujących z naszej parafii. Dary można składać w zakrystii. Do tego celu zostały przygotowane specjalne 

torby, które można zabrać sprzed ołtarza Jezusa Miłosiernego. 

6. Informujemy że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Wigilię Bożego Narodzenia, Msza św. tzw. 

Pasterka zostanie odprawiona o godz. 22:00 i 24:00 aby umożliwić uczestnictwo wiernym ze względu na 

zalecenia sanitarne. W tym roku nie odbędzie także w dotychczasowej formie wizyta duszpasterska czyli kolęda. 

Kapłani odwiedzą te rodziny które zaproszą Księży. Można to uczynić wypełniając wyłożone na ołtarzach 

bocznych zaproszenia albo przez stronę internetową www.bozecialo.net/koleda 

Odwiedziny odbędą się po nowym roku po indywidualnych ustaleniach terminu z zachowaniem wszystkim 

przepisów sanitarnych. 

7. Nabożeństwa w ciągu tygodnia: 

- we wtorek o godz. 18:30 – Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego 

- w środę o godz.18:30 – Nabożeństwo do Matki Zbawiciela 

- w czwartek o godz. 18:30 – Nieszpory Eucharystyczne 

- w piątek o godz. 18:30 – Droga Krzyżowa 

- w niedzielę o godz. 18:30 – Nieszpory 

- przez cały tydzień od poniedziałku do soboty trwa całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. 

8. Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu w wtorek i czwartek od godz. 16:00 do godz. 17:30. 

9. Pod chórem do nabycia jest Tygodnik Katolicki Niedziela oraz Gość Niedzielny. W najnowszej Niedzieli 

znajduję się artykuł na temat konsekracji ołtarza w naszej bazylice. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. 

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

11. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej Pan Bóg powołał do siebie śp. Antoninę Sobolewską z 

ul. Bożego Ciała oraz Albinę Jędrajczyk z ul. Dietla. Polećmy je Miłosierdziu Bożemu… 

12. Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, zdrowia i błogosławieństwa 

Bożego. Razem z Matką Najświętszą trwajmy w oczekiwaniu na Boże Narodzenie. 



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

13 grudnia 2020 

III NIEDZIELA ADWENTU 

1. Dzisiaj 3 Niedziela Adwentu. Dzisiejsza Niedziela w Liturgii nosi nazwę „Gaudete”, 

czyli Radujcie się.  

2.  Przez cały Adwent Msza Św. roratnia jest odprawiana od poniedziałku do soboty o 

godz. 6.30. 

3. W sobotę  dzień imienin Ks. Dariusza Kaczyńskiego – Wizytatora Polskiej Prowincji 

Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich. Msza św. w intencji Solenizanta o 

godz. 12.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.  

4. W  zakrystii bazyliki  i w kancelarii można nabywać świece „Wigilijne Dzieło 

Pomocy Dzieciom" oraz opłatki wigilijne.  

5. Ojciec Święty Franciszek ogłosił bieżący rok liturgiczny „Rokiem św. Józefa”. Z tej 

racji w bazylice w każdy  wtorek o godz. 18:30 będziemy odprawiać nabożeństwo ku 

jego czci. A każdego 19 dnia miesiąca o godz. 12:00 będzie sprawowana Msza św. 

przy jego ołtarzu.  

6. Przez cały  okres adwentu w naszej bazylice trwa zbiórka żywności dla rodzin 

najbardziej potrzebujących z naszej parafii. Dary można składać w zakrystii. Do tego 

celu zostały przygotowane specjalne torby, które można zabrać sprzed ołtarza Jezusa 

Miłosiernego. 

7. Informujemy że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Wigilię Bożego 

Narodzenia, Msza św. tzw. Pasterka zostanie odprawiona o godz. 22:00 i 24:00 aby 

umożliwić uczestnictwo wiernym ze względu na zalecenia sanitarne. W tym roku nie 

odbędzie także w dotychczasowej formie wizyta duszpasterska czyli kolęda. Kapłani 

odwiedzą te  rodziny które zaproszą Księży. Można to uczynić wypełniając wyłożone 

na ołtarzach Salwatora i Matki Bożej Łaskawej  zaproszenia które wypełnione trzeba 

złożyć w zakrystii lub kancelarii.  Można też to zrobić przez stronę internetową parafii 

www.bozecialo.net. Zaproszenia można składać do 28 grudnia. Odwiedziny odbędą 

się po nowym roku po indywidualnych ustaleniach terminu z zachowaniem wszystkim 

przepisów sanitarnych. 

8. Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu w wtorek i czwartek od godz. 16:00 do 

godz. 17:30. 

9. Pod chórem do nabycia jest Tygodnik Katolicki Niedziela oraz Gość Niedzielny. 

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

11. Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, 

zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Razem z Matką Najświętszą trwajmy w 

oczekiwaniu na Boże Narodzenie. 
 

  

http://www.bozecialo.net/


Z okazji Uroczystości Narodzenia Pańskiego naszym Drogim Parafianom, 

Gościom i Dobrodziejom składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowych, radosnych, 

pełnych pokoju, miłości i dobra Świąt Bożego Narodzenia. Niech Nowonarodzone 

Dziecię, Bóg, który stał się człowiekiem da Wam z wielką radością przeżywać kolejną 

rocznicę Jego narodzin. Niech Jezus, Chrystus, błogosławi Was, Wasze Rodziny, 

waszych bliskich, niech obficie obdarzy swoją łaską i pokojem. Życzeniami 

świątecznymi i modlitwą otaczamy Wszystkie Rodziny naszej parafii, dzieci, młodzież, 

ludzi chorych, samotnych, starszych i przebywających w szpitalach. O przyjęcie życzeń i 

zapewnienie o wielkiej wdzięczności prosimy Wszystkich naszych Parafian, Przyjaciół i 

Dobrodziejów. 

Do życzeń dołączamy bardzo serdeczne podziękowania za życzenia nadesłane na 

adres Parafii i Klasztoru Bożego Ciała: „Bóg zapłać”. 

Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim, którzy zaangażowali się w 

przygotowanie i przyozdobienie naszej bazyliki na Święta.  

 

                                                                                              DUSZPATERZE PARAFII  

KANONICY REGULARNI LATERAŃSCY  

  



OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

25 grudnia 2020 

BOŻE NARODZENIE 

 

 

1. W sobotę  drugi dzień świąt Bożego Narodzenia. Msze Św. będą odprawiane jak 

niedzielę. Ofiary składane w drugi dzień świąt są przeznaczone na Papieski 

Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie. 

2. W tym roku nie odbędzie także w dotychczasowej formie wizyta duszpasterska czyli 

kolęda. Kapłani odwiedzą te  rodziny które zaproszą Księży. Można to uczynić 

wypełniając wyłożone na ołtarzach Salwatora i Matki Bożej Łaskawej  zaproszenia 

które wypełnione trzeba złożyć w zakrystii lub kancelarii.  Można też to zrobić przez 

stronę internetową parafii www.bozecialo.net. Zaproszenia można składać do 28 

grudnia. Odwiedziny odbędą się po nowym roku po indywidualnych ustaleniach 

terminu z zachowaniem wszystkim przepisów sanitarnych. 

  

http://www.bozecialo.net/


OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

27 grudnia 2020 

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA 

1. Dzisiaj przeżywamy święto Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa. Naszą modlitwą 

otaczamy dzisiaj wszystkie rodziny w kryzysie. Modlimy się także za rodziny wierne 

Bogu i przysiędze małżeńskiej. Nade wszystko pamiętamy o swoich własnych 

rodzinach i dzisiaj otaczamy je serdeczną modlitwą. 

2. W czwartek   ostatni dzień roku kalendarzowego. O godz. 16:00 zostanie odprawiona 

Msza Święta na zakończenie Starego Roku 2020 roku. Po Mszy Św. wystawienie 

Najświętszego Sakramentu i uroczyste „Te Deum” za wszelkie łaski Boże otrzymane 

w kończącym się roku. W związku z zakończeniem Starego Roku nie będzie w tym 

dniu Mszy Świętej o godzinie 19:00. 

3. W piątek  1 stycznia 2021 roku – Uroczystość Matki Bożej Rodzicielki i jednocześnie 

54 Światowy Dzień Pokoju – dzień modlitwy o pokój na świecie. Msze św. jak w 

niedziele. 

4. W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca: 

– nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa w piątek o godz. 15:30 

– ze względu na niedzielny porządek Mszy św. - nabożeństwo do Niepokalanego 

Serca Maryi w sobotę o godz. 11:15. 

5. W tym roku nie odbędzie także w dotychczasowej formie wizyta duszpasterska czyli 

kolęda. Kapłani odwiedzą te  rodziny które zaproszą Księży. Można to uczynić 

wypełniając wyłożone na ołtarzach Salwatora i Matki Bożej Łaskawej  zaproszenia 

które wypełnione trzeba złożyć w zakrystii lub kancelarii.  Można też to zrobić przez 

stronę internetową parafii www.bozecialo.net. Zaproszenia można składać do 31 

grudnia. Odwiedziny odbędą się po nowym roku po indywidualnych ustaleniach 

terminu z zachowaniem wszystkim przepisów sanitarnych. 

6. Kancelaria parafialna czynna w tym tygodniu we wtorek od 16:00 do 17:30. 

7. Pod chórem do nabycia jest Tygodnik Katolicki Niedziela oraz Gość Niedzielny. 

8. Składamy serdeczne „Bóg zapłać" za ofiary złożone na potrzeby naszej Parafii i 

Klasztoru. Dziękujemy za ofiary indywidualne przeznaczone na prace prowadzone 

przy naszej Bazylice. 

9. Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Przyjaciołom i Dobrodziejom dziękujemy za 

wspólnie przeżyty rok, za wspólne celebrowanie życia i uwielbianie Boga. Na piękne 

przeżywanie ostatnich godzin Starego Roku życzymy obfitości Bożych łask i opieki 

Matki Najświętszej. 

 

 

http://www.bozecialo.net/

