01.01.2005 r. – Sobota – Nowy Rok
Oktawa Narodzenia Pańskiego - Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

Na progu Nowego roku Pańskiego 2005 składamy naszym drogim
Parafianom, i Gościom serdeczne i gorące życzenia: Bożej opieki i
błogosławieństwa, obfitości łaski i darów Ducha Świętego, oraz zdrowia,
pomyślności w życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym.
Błogosławieństwo Narodzonego Jezusa niech wypełni wszystkie dni
rozpoczętego dziś Nowego Roku i będzie umocnieniem i wsparciem dla
nas,

a przemożna opieka Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

dopomoże nam Wszystkim przeżyć ten rok w spokoju, zgodzie i miłości.
Jezus Chrystus, który pozostał z nami w Najświętszej Eucharystii jest,
jedyną Drogą, Prawdą i Życiem, niech prowadzi nas, nasze rodziny, parafię i
całą Ojczyznę.

Na początku Nowego Roku polecamy też wszystkich opiece i
wstawiennictwu świętego Brata Alberta i Błogosławionego Stanisława
Kazimierczyka - Patronów Krakowskiego Kazimierza.

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś Kościół obchodzi 38 Światowy Dzień Pokoju. Orędzie Ojca Św. Zatytułowane:
„Nie daj się zwyciężać złu, ale zło dobrem zwyciężaj ”, zachęca nas do gorącej modlitwy o
sprawiedliwość i pokój dla wszystkich mieszkańców Ziemi.
2. Zapraszamy do wspólnego śpiewania Nieszporów Świątecznych i na Modlitwę na
Zakończenie Dnia, o godz. 18:30.

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

Szczęść Boże!
Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

2.01.2005 - II Niedziela po Narodzeniu Pańskim
Ogłoszenia Duszpasterskie

1. Zapraszamy do wspólnego śpiewania Nieszporów Niedzielnych i
Modlitwę na zakończenie dnia o godz. 18.30
2. W czwartek 6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego - Święto
Trzech Króli, święto obowiązkowe. Msze św. o godz.: 6.30, 7.30, 8.00,
12.00, 16.00 i 19.00.
Poświęcenie kredy i kadzidła na każdej Mszy św.
3. W tym tygodniu rozpoczynamy Kolędę - Wizytę duszpasterską - przy
ul. Starowiślnej, Dietla, Wrzesińskiej, Brzozowej, Halickiej,
Przemyskiej, Rzeszowskiej i Wąskiej.
W przeddzień ministranci roznoszą zawiadomienia o dniu i godzinach
kolędy.
Do Tradycji Kościoła Katolickiego w Polsce należy „Kolęda” – wizyta
duszpasterska księży w domach parafian. Celem jej jest wspólna
modlitwa, błogosławieństwo na Nowy Rok, zapoznanie się i z
problemami i warunkami życia, spotkanie z dziećmi i młodzieżą .
Za życzliwe przyjęcie naszych księży z góry serdecznie dziękujemy
wszystkim Parafianom.

Na czas trwania kolędy kancelaria parafialna będzie czynna tylko do
południa od godz. 11.00 – 13.00
4. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne
Seminarium, na biednych w parafii, na prace w kościele.
5. Z naszej rodziny parafialnej odeszli:
śp. Elżbieta Latko z ul. Bartosza
śp. Władysława Solarz z ul. Szerokiej,
śp. Zdzisław Solarski z ul. Estery
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ...
6. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim
Parafianom i Gościom życzymy zdrowego i miłego wypoczynku
niedzielnego, Bożej opieki, błogosławieństwa i wielu łask w nowym
tygodniu.
Pozdrawiamy ludzi chorych starszych i samotnych zapewniając ich o
pamięci w modlitwach.
Wszystkim życzmy: Szczęść Boże!
Księżą Kanonicy Regularni Laterańscy

9.01.2005 – Niedziela – Święto Chrztu Pańskiego
Ogłoszenia Duszpasterskie

1. Dzisiejsza niedziela kończy w kościele okres Narodzenia Pańskiego, a od poniedziałku zaczyna się w
Liturgii Okres Zwykły i trwa do wtorku przed Wielkim Postem.

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

3. Kolęda w tym tygodniu przy ulicach: Berka Joselewicza, Bożego Ciała,
Dajwór, Estery, Izaaka, Kupa, Krakowska, Józefa, Miodowa, Św.
Wawrzyńca, Podbrzezie, Św. Sebastiana i dokończenie Brzozowej i
Starowiślnej.
W czasie trwania kolędy, każdego dnia we Mszy św. o godz. 6.30 modlimy się w int. naszych parafian
odwiedzanych po kolędzie, o Boże błogosławieństwo i zdrowie.
Przypominamy, że Kancelaria Parafialna na czas trwania kolędy czynna jest tylko do południa w godz.
10.00 – 12.00.

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

5. Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszli:
śp. Aleksandra Hartwich z ul Dietla,
śp. Anna Krupa z ul. Bożego Ciała,
śp. Jerzy Sukiennik z ul. Wąskiej
Wieczny odpoczynek ...

6. Naszym Drogim Parafianom i Gościom – uczestnikom Ofiary Eucharystycznej życzymy: miłego i
zdrowego wypoczynku niedzielnego, Bożej opieki, błogosławieństwa i wielu potrzebnych łask w
nowym tygodniu.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych zapewniając ich o pamięci w naszych modlitwach.

Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!

Kanonicy Regularni Laterańscy

16.01.2005 r. – II Niedziela Zwykła

Ogłoszenia duszpasterskie

1. Nabożeństwo Adoracyjne Najśw. Sakramentu z racji III Niedzieli miesiąca o godz. 18.30
2. W dniach od 16 – 23 stycznia br. w Krakowskiej Archidiecezji obchodzony jest Tydzień
Modlitw o Jedność Chrześcijan.
Sam Jezus Chrystus wzywa nas, abyśmy byli jedno i prosili Boga, aby nastała jedna Owczarnia
i jeden Pasterz.
W naszym kościele modlić się będziemy w intencjach ekumenicznych przez cały tydzień na
Mszy św. o godz. 12.00 w południe.

3. W liturgii w tym tygodniu obchodzić będziemy:
- w poniedziałek – św. Antoniego, opata;
- w środę – św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa;
- w piątek – św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy;

4. Kolęda w tym tygodniu przy ulicach: Bartosza, Bawół, Bonifraterska, Bocheńska, Gazowa,
Jakuba, Mostowa, Maiselsa, Nowa, Pl. Nowy, Pl. Wolnica, Warszauera, Podgórska,
Trynitarska i Szeroka oraz dokończenie ulic z ubiegłego tygodnia.

5. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na biednych w
parafii i prace prowadzone w naszym kościele.
6. Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszli:
- śp. Antonina Klima z ul. Berka Joselewicza,
- śp. Rudolf Knapik z ul. Starowiślnej,
- śp. Wacław Matwiejów z ul. Miodowej
Wieczny odpoczynek ...

7. Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i Gościom
życzymy spokojnego i zdrowego wypoczynku niedzielnego oraz Bożej opieki i
błogosławieństwa na cały tydzień.

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

Wszystkim życzymy Szczęść Boże!

Kanonicy Regularni Laterańscy

23. 01. 2005 r. - III Niedziela Zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie

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

2. W tym tygodniu w Liturgii obchodzić będziemy:
w poniedziałek - św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła,
we wtorek - Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, odpust u Księży Misjonarzy na
Stradomiu.
w środę - św. Biskupów Tymoteusza i Tytusa,
w czwartek - bł. Jerzego Matulewicza, biskupa. W naszym zakonie w tym dniu
obchodzimy rocznicę śmierci Rodziców naszych Współbraci Zakonnych – Msza św.
Koncelebrowana o godz. 6.30.
w piątek - św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła.

3. Została zakończona wizyta duszpasterska w parafii. Za każde otwarte drzwi i złożone ofiary
przy tej okazji na kościół składamy wdzięczne „Bóg zapłać”.

4. Dziękujemy również za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na ubogich w parafii i na prace
w kościele.

5. Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszli:
śp. Jadwiga Piskorzecka z ul. Halickiej,
śp. Wacław Surma z ul. Dietla.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

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

Wszystkim życzymy: Szczęść Boże !

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

30. 05. 2004 r. - Niedziela Zesłania Ducha Świętego
Ogłoszenia duszpasterskie

1. W dzisiejszą niedzielę, kończącą Okres Wielkanocny
obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
Każdą Mszę św. rozpoczynamy odśpiewaniem Hymnu do
Ducha Świętego: „O Stworzycielu Duchu przyjdź”- z wiarą i
ufnością wzywając pomocy Ducha Świętego, która nam jest
bardzo potrzebna.
Za pobożne odśpiewanie lub recytację tego hymnu można dziś
zyskać odpust zupełny, przy zachowaniu zwyczajnych
warunków.
2. Nabożeństwo majowe z procesją Eucharystyczną o godz. 18.15.

3. W poniedziałek Święto liturgiczne Nawiedzenia Najświętszej
Maryi Panny.
W tym dniu zakończenie nabożeństw majowych, na
zakończenie procesja, hymn dziękczynny „Ciebie Boga wysławiamy”.
4. We wtorek – 1 czerwca – rozpoczęcie Nabożeństw Czerwcowych
ku czci Najść. Serca Pana Jezusa, początek nabożeństw o godz.
18.15.
5. W tym tygodniu przypada I czwartek, I piątek i I sobota miesiąca
czerwca, Msza św. dla dzieci o godz. 17.00. Spowiedź święta od
godz. 16.30.
6. W sobotę 5 czerwca rozpoczęcie czerwcowych nauk dla
narzeczonych, w Domu Katechetycznym, początek o godz. 17.00.
7. W przyszła niedzielę – w Uroczystość Najświętszej Trójcy, kończy
się w Archidiecezji Krakowskiej czas spowiedzi i Komunii św.
wielkanocnej.
8. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne
Seminarium, na potrzeby biednych w parafii i na prace w kościele.
9. Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszli:
Śp. Władysław Kozik, z ul. Starowiślnej
Śp. Zofia Stanecka, z ul. Dietla
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

10.Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim
Parafianom i Gościom życzymy:
spokojnego i zdrowego
wypoczynku niedzielnego, Bożej opieki i błogosławieństwa na
nowy tydzień.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych zapewniając ich
o pamięci w naszych modlitwach.

Wszystkim życzymy Szczęść Boże!

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

30.01.2005 r.- IV Niedziela Zwykła
Ogłoszenia Duszpasterskie

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

2. W środę przypada Święto Ofiarowania Pańskiego, czyli Matki Bożej Gromnicznej.
Poświecenie świec, zwanych gromnicami odbędzie się na każdej Mszy św.
Msze św. o godz. 6.30, 7.30, 8.00, 12.00, 16.00, 19.00. Uroczyste poświęcenie i procesja ze
świecami w kościele przed Mszą św. o godz. 12.00.
Prosimy aby ze świecami zabrać tekturowe zabezpieczenia, przed zalaniem woskiem ławek i
posadzki.

3. W dniu 2 lutego obchodzimy IX Dzień Życia Konsekrowanego, w kościołach klasztornych
odnawia się w tym dniu śluby zakonne. Nasza Wspólnota Zakonna Księży Kanoników
Regularnych Laterańskich odnowi swoje śluby zakonne na Mszy Św. o godz. 12.00

4. W tym tygodniu w Liturgii obchodzić będziemy:
w czwartek - św. Błażeja, biskupa i męczennika, specjalne błogosławieństwo świecami św.
Błażeja przeciwko chorobom gardła po Mszy św. o godz. 12.00.
w sobotę - św. Agaty, dziewicy i męczennicy, pobłogosławienie chleba św. Agaty o godz.
12.00.

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
Dzieci obchodzące I piątki miesiąca zapraszamy na Mszę św. O godz. 12.00, spowiedź przed
Mszą św.

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

7. Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszła:
śp. Janina Diduch z ul. Miodowej
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

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

Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

6.02.2005 r. - V Niedziela zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie

1.

Dzisiejsza niedziela jest ostatnią niedzielą przed Wielkim Postem.

Zapraszamy do wspólnego śpiewania Nieszporów Niedzielnych i na Modlitwę na
zakończenie dnia razem z naszą wspólnotą zakonną o godz. 18:30.
2.

W najbliższą środę – 9 lutego – Popielec – początek Wielkiego Postu.
Obrzęd pokutny, posypania głów popiołem w tym dniu na Mszach św. o godz. 6.30, 7.30,
8.00, 12.00, 16.00 i 19.00.

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

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

5. Nabożeństwa Wielkopostne w naszym kościele:

a. Droga Krzyżowa – w niedziele po zakończeniu Mszy św. ok. godz. 13.00; w piątki: dla
dzieci - o godz. 17.00, dla ogółu parafian - o godz. 18.30, a dla młodzieży (szczególnie
przygotowującej się do bierzmowania) - o godz. 19.30.
b. Gorzkie Żale – w niedziele o godz. 16.45 z kazaniem pasyjnym, procesją
Eucharystyczną w kościele, błogosławieństwem i ucałowaniem Relikwii Krzyża Św.
c. Godzinki o Męce Pańskiej – w niedziele o godz. 7.40.

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

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

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

9. Z naszej Wspólnoty Parafialnej do wieczności odeszli:
śp. Tadeusz Szymczykiewicz z ul. św. Sebastiana
śp. Wanda Ochałek z ulicy Bocheńskiej
Wieczny odpoczynek ...

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

Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych, zapewniając ich o pamięci w
modlitwach i polecamy ich modlitwie nasze Rekolekcje Parafialne.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

Program Rekolekcji Wielkopostnych
Niedziela – 13.03 - Dzień Pański
Najświętsza Eucharystia w centrum Dnia Pańskiego.
„Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił” (I przyk. Boże). „Ten dzień jest poświęcony Panu Bogu waszemu” (Ne 8,9).
„Eucharystia jest ośrodkiem życia Kościoła – w Niej Zbawiciel ofiaruje się ludzkości jako źródło Boskiego życia. Eucharystia jest sercem
(każdej) Niedzieli” (Enc. E.d.E.)

Nauki rekolekcyjne na wszystkich Mszach św.:
6.30; 8.00; 9.30; 11.00 (dla dzieci); 12.15; 16.00 (dla młodzieży); 19.00
17.00-Nabożeństwo Gorzkich Żali i uroczyste rozpoczęcie Rekolekcji.

Poniedziałek – 14.03
Najświętsza Eucharystia jest szkołą modlitwy i życia.
„Panie, do kogóż pójdziemy, Ty masz słowa życia wiecznego” (J 6,68)
„Najświętszy Sakrament niejako wyznacza rytm dni, wypełniając je ufną nadzieją. Zostań z nami Panie, gdyż ma się ku wieczorowi” (List
Ap. M.n.D)

godz. 8.00 - Msza św. i nauka ogólna
godz. 12.00 - Msza św. i nauka ogólna
godz. 16.00 -Nabożeństwo i nauka dla dzieci
godz. 18.00 -Nabożeństwo i nauka dla młodzieży
godz. 19.00 - Msza św. i nauka ogólna
po Mszy św. nauka stanowa dla rodziców i małżonków

Wtorek – 15.03
Najświętsza Eucharystia rodzi w nas czyn.
„Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20)
„W Tajemnicy Eucharystii Jezus buduje Kościół jako Komunię… jest źródłem jedności. Kościół rośnie świętością ludzi zapatrzonych i
wszczepionych w Chrystusa” (List Ap. M.n.D)

godz. 8.00 - Msza św. i nauka ogólna
godz. 12.00 - Msza św. i nauka ogólna
godz. 16.00 - Nabożeństwo i nauka dla dzieci
godz. 18.00 - Nabożeństwo i nauka dla młodzieży
godz. 19.00 - Msza św. i nauka ogólna

po Mszy św. nauka stanowa dla rodziców i małżonków

Spowiedź św. dla dzieci i młodzieży
16.30- 17.30 - dla dzieci,
18.30- 19.30 - dla młodzieży

Środa – 16.03
Najświętsza Eucharystia jest Sakramentem uzdrowienia
„Nie chcę śmierci grzesznika, lecz aby się szczerze nawrócił i miał życie” (Ez 18,23)
„Sakrament Eucharystii i Pojednania są ze sobą ściśle związane. Przyjęcie Eucharystii jest wejściem w Głęboką Komunię z Jezusem” (List
Ap. M.n.D)

godz. 8.00 - Msza św. i nauka ogólna
godz. 12.00 - Msza św. i nauka ogólna
godz. 16.00 - Msza św. i zakończenie rekolekcji dla dzieci
godz. 18.00 - Msza św. i zakończenie rekolekcji dla młodzieży
godz. 19.00 - Msza św. i nauka ogólna

Spowiedź dla ogółu Parafian: 17.00 - 19.30
Okazja do spowiedzi w czasie każdej Mszy św.

Czwartek - 17 .03
W Najświętszej Eucharystii Chrystus karmi nas swoim Ciałem
„Ciało Moje jest prawdziwym pokarmem, a Krew moja jest prawdziwym napojem. Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we
Mnie, a Ja w nim” (J 6,55)
„Kościół żyje dzięki Chrystusowi Eucharystycznemu. Nim się karmi, z Niego czerpie światło” (Enc. E.d.E.)

godz. 8.00 - Msza św. - wspólna Komunia św. i zakończenie Rekolekcji
godz. 12.00 - Msza św. - wspólna Komunia św. i zakończenie Rekolekcji
godz. 18.30 - Nieszpory Eucharystyczne
godz. 19.00 - Msza św. - wspólna Komunia św. i zakończenie Rekolekcji

UWAGA:
- Na zakończenie Rekolekcji przychodzimy całymi rodzinami o godz. 8.00,
12.00 i 19.00. Serdecznie zapraszamy.

- W tym dniu całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu

Drodzy Parafianie!

Przeżywamy wraz z całym Kościołem okres Wielkiego Postu. Jest to dla nas wszystkich
czas poważnej refleksji, głębszego spojrzenia na własne życie, czas pokuty i przemiany na
lepsze naszego wnętrza.
Pismo Św. przypomina nam, że to czas właściwy, dany nam przez dobroć Boga,
abyśmy zadośćuczynili za grzechy i zbawili dusze.
Rekolekcje Wielkopostne 2005 roku są dla naszej Parafii Bożego Ciała szczególne i
wyjątkowe. Wraz z Zakonem Księży Kanoników Regularnych Laterańskich w Polsce –
obchodzić będziemy w maju 600-lecie sprowadzenia do Krakowa i przekazania będącej w
budowie przepięknej gotyckiej świątyni parafialnej na Kazimierzu temuż Zakonowi.
Zakon i Parafia otrzymają od Ojca Św. Jana Pawła II wspaniały dar – tytuł naszego
kościoła - Bazyliki Mniejszej. To wszystko zachęca nas do jeszcze większej wierności Panu
Bogu i Kościołowi św.
Tegoroczne Rekolekcje Parafialne poprowadzi Ks. dr hab. Kazimierz Łatak CRL,
wykładowca Uniwersytetu Warmińskiego i Uniwersytetu Ks. Kard. St. Wyszyńskiego.
Serdecznie i gorąco zachęcamy wszystkich Parafian do licznego i czynnego udziału w
tych spotkaniach wielkopostnych.

Drodzy i Czcigodni Parafianie!
Na zbliżające się Święta Zmartwychwstania Pańskiego serdecznie i gorąco życzymy wszystkim
obfitych Łask Bożych, umocnienia Wiary, Nadziei i Miłości, wiele radości, pokoju i dobrego
zdrowia.
Niech trwający Rok Eucharystii, który dla nas jest rokiem szczególnej łaski, wspierani
przez Maryję, z nowym zapałem podejmiemy misję, że Jezus Chrystus, Jedyny Zbawiciel
człowieka, ukryty dla nas w Eucharystii, stanie się źródłem i szczytem całego życia.

Chrystus zmartwychwstał! Wesołego Alleluja!

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

„Zostań z nami Panie”

REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE
dla dzieci, młodzieży i dorosłych w dniach:
13-17 marca 2005
w Parafii Bożego Ciała
w Krakowie na Kazimierzu

„Twoja cześć, chwała, nasz wieczny Panie
Na wieczne czasy niech nie ustanie"

13.02.2005 r. – I Niedziela Wielkiego Postu
Ogłoszenia Duszpasterskie

1. W Środę Popielcową rozpoczęliśmy, okres Wielkiego Postu, czas pokuty,
nawrócenia i głębszej refleksji nad Tajemnicą Męki i Śmierci Chrystusa dla
naszego zbawienia.
W duchu wiary i odpowiedzialności za zbawienie przyjmijmy słowa św. Pawła Apostoła: „W imię
Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem ... Oto teraz czas upragniony”.

2. Dziś po każdej Mszy św. posypywanie głów popiołem przy ołtarzu:
Salwatora i Matki Bożej Łaskawej dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w
tym pokutnym obrzędzie w Środę Popielcową.
Droga Krzyżowa w niedzielę po zakończeniu Mszy św. ok. godz. 13.00

3. Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym, procesją w kościele, błogosławieństwem
Eucharystycznym dziś o godz. 16.45. Po zakończonym nabożeństwie ucałowanie Relikwii Krzyża św.
Kazania pasyjne głosi nasz Diakon Maciej Siepietowski.
Za udział w Gorzkich Żalach można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

4. Pierwszy tydzień Wielkiego Postu poświęcony jest modlitwom o Trzeźwość Narodu, a także o
wyzwolenie z innych nałogów.
Przypominamy, że trzeźwość jest także jedną z form pokuty chrześcijańskiej.

5. Przypominamy, że w Wielkim Poście w naszym kościele w piątki Droga Krzyżowa:
-

o godz. 17.00 – dla dzieci
o godz. 18.30 – dla ogółu parafian
o godz. 19.30 – dla młodzieży

6. Od przyszłej niedzieli po Mszy św. szkolnej będzie wyświetlany film „Pasja” Mela Gibsona w sali
Domu Katechetycznego. Zapraszamy dzieci, młodzież i starszych.

7. Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszli:
- śp. Irena Hemzaczek-Manasterska z ul. Wrzesińskiej,
- śp. Janusz Wierzbicki z ul. Przemyskiej,
- śp. Jan-Mieczysław Komorowski z ul. Dietla,
- śp. Stanisław Wus z ul. Miodowej
Wieczny odpoczynek …

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

9. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafinom i Gościom serdecznie
życzymy: zdrowego i miłego wypoczynku niedzielnego, Bożej opieki i błogosławieństwa na rozpoczęty
pierwszy tydzień Wielkiego Postu.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych, zapewniając ich o pamięci w modlitwach i
polecając ich modlitwom tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne.

Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!
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28.03.2004 r. – V Niedziela Wielkiego Postu
Ogłoszenia Duszpasterskie

1. Dziś piąta Niedziela Wielkiego Postu, zgodnie ze zwyczajem są zasłonięte krzyże przez
ostatnie dwa tygodnie aż do wieczornych obrzędów Wielkiego Piątku.
Droga krzyżowa dziś po Mszy św. ok. godz. 13.00

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, procesją w kościele i błogosławieństwem
Eucharystycznym o godz. 16.45, po nabożeństwie ucałowanie relikwii Krzyża Świętego.
Serdecznie zapraszamy do licznego udziału.

2. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i sobota miesiąca kwietnia. Komunia św.
pierwszopiątkowa dla dzieci po Drodze Krzyżowej.
Prosimy zgłaszać na piątek 2 kwietnia, chorych i starszych, nie wychodzących z domów do
spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej.

3. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
w piątek:
-

o godz. 1700 dla dzieci,
o godz. 1830 dla ogółu parafian,
o godz. 1930 dla młodzieży, szczególnie zapraszamy tych, którzy w kwietniu
przyjmą Sakrament Bierzmowania.

4. Przyszła Niedziela, to Niedziela Palmowa i ostatni tydzień Wielkiego Postu. Poświęcenie palm
na każdej Mszy św., uroczyste poświęcenie i procesja z palmami w kościele o godz. 11.00

5. Od piątku z kaplicy Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, rozpoczęła się peregrynacja trzech
Obrazów Pana Jezusa Miłosiernego po rodzinach w naszej parafii. Przyjęcie obrazu przez
rodziny jest wyrazem publicznego wyznania wiary świętej. Plan peregrynacji poszczególnych
ulic jest wywieszony w gablotach przed wejściem do kościoła.

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

7. Z naszej Rodziny Parafialnej

do wieczności odszedł:

- śp. Mieczysław Karcz z ul. Krakowskiej
Wieczny odpoczynek racz ...

8. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i Gościom
życzymy chrześcijańskiego przeżycia niedzieli, Bożej opieki, błogosławieństwa i wielu łask w
nowym tygodniu oraz trwania w czystości sumienia po rekolekcjach wielkopostnych.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych zapewniając ich o pamięci w modlitwach.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy
7. W przyszłą niedzielę – 4 Wielkiego Postu rozpoczniemy na wszystkich Mszach św.
Wielkopostne Rekolekcje Parafialne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Na ołtarzach bocznych są wyłożone programy rekolekcji, bardzo prosimy o zabranie
ich do domów. Dzieci i młodzież otrzymają programy swoich rekolekcji od
katechetów w szkołach.

27.02.2005 r. – III Niedziela Wielkiego Postu
Ogłoszenia Duszpasterskie

8. Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym, procesją w kościele i
błogosławieństwem Eucharystycznym o godz. 16.45, po nabożeństwie ucałowanie Relikwii
Krzyża św.
Droga Krzyżowa dzisiaj po zakończeniu Mszy św. południowej około godziny 13.00.

9. W tym tygodniu w piątek – Święto Liturgiczne św. Kazimierza Królewicza, Patrona
Archidiecezji Krakowskiej.

10. Droga Krzyżowa w piątek:
- o godz. 1700 dla dzieci,
- o godz. 1830 dla ogółu parafian,
- o godz. 1930 dla młodzieży, szczególnie przygotowującej się w tym roku do
Bierzmowania.

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

12. Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszły:
śp. Anna Kaczor z ul. Starowiślnej,

śp. Anna Panek z ul. Trynitarskiej,
śp. Jadwiga Mucha z ul. Starowiślnej,
śp. Anna Susz z ul. Rzeszowskiej

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

13. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, Drogim Parafianom i Gościom życzymy
zdrowego i miłego wypoczynku niedzielnego oraz Bożego Błogosławieństwa i opieki na nowy
tydzień Wielkiego Postu.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych zapewniając ich o pamięci w modlitwach i
prosząc ich o modlitwy w intencji tegorocznych Rekolekcji Wielkopostnych

Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!
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20.02.2005r. – II Niedziela Wielkiego Postu
Ogłoszenia duszpasterskie

1. Wielkopostne Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym,
procesją Eucharystyczną i ucałowaniem Relikwii Krzyża o godz.
16.45. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału.
2. Nabożeństwa stałe w ciągu tygodnia:
-

w poniedziałki – Msza św. przy ołtarzu Bł. Stanisława Kazimierczyka o godz. 8.00
w środy - Nabożeństwo do Matki Bożej Łaskawej przed Jej ołtarzem o godz. 18.30
w czwartki - całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu od godz. 7. 00,
w ciągu dnia: o godz. 12.30 – Różaniec o powołania kapłańskie,
o godz. 13.00 – Modlitwa kapłańska – Godzina Czytań,
o godz. 15.00 – Koronka i Modlitwy do Miłosierdzia Bożego,

o godz. 17.45 – Modlitwy Brackie,
o godz. 18.30 – Nieszpory Eucharystyczne, Modlitwa Kościoła na
Zakończenie
Eucharystyczne

Dnia

i

błogosławieństwo

W Wielkim Poście Droga Krzyżowa w piątki:

- o godz. 17.00 dla dzieci
- o godz. 18.30 dla ogółu parafian
- o godz. 19.30 dla młodzieży, szczególnie zapraszamy kandydatów do Bierzmowania,
którzy przyjmą ten sakrament 5 kwietnia.
- w niedzielę o godz. 13:00.

3. We wtorek Liturgiczne Święto Katedry św. Piotra, Apostoła.
4. Dziś po Mszy św. szkolnej – o godz. 12.00 zostanie wyświetlony film „Pasja” Mela
Gibsona w sali Domu Katechetycznego. Zapraszamy dzieci, młodzież i starszych.

5. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne
Seminarium, na biednych w parafii i za ofiary na prace w kościele.
6. Do wieczności Pan Bóg odwołał:
śp. Jerzego Stanisława Czarneckiego
Wieczny odpoczynek …
7. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim
Parafianom i Gościom życzymy miłej i spokojnej niedzieli oraz
Bożej opieki i błogosławieństwa na drugi tydzień Wielkiego Postu.
Pamiętamy szczególnie o ludziach chorych, starszych i samotnych,
ogarniając ich naszą modlitwą.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!
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6.03.2005 r. – IV Niedziela Wielkiego Postu
Ogłoszenia Duszpasterskie

14. Zapraszamy na nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym, procesją w kościele i
błogosławieństwem Eucharystycznym o godz. 16.45, po nabożeństwie ucałowanie Relikwii
Krzyża św.
Droga Krzyżowa dzisiaj po zakończeniu Mszy św. południowej o godzinie 13.00.

15. W następną niedzielę rozpoczniemy w naszej Parafii Rekolekcje Wielkopostne.
Poprowadzi je Ks. dr hab. Kazimierz Łatak CRL.
Program rekolekcji został wyłożony na bocznych ołtarzach. Prosimy o zabranie go do swoich
domów.
Serdecznie i gorąco zapraszamy wszystkich Parafian do udziału w rekolekcjach. Ze szczególną
prośbą zwracamy się do Rodziców, aby zachęcili swoje dzieci do uczestnictwa w tych
rekolekcjach. Prosimy Rodziców zwłaszcza dzieci z klas II oraz Rodziców młodzieży mającej
przyjąć 5 kwietnia Sakrament Bierzmowania. Niech będzie to dla nas wszystkich czas
bliższego spotkania z Bogiem i dobrego przygotowania się do Świąt Wielkanocnych.
Prosimy też o modlitwę w intencji owocnego przeżycia tych rekolekcji.

16. W czwartek 10 marca rozpoczyna się Nowenna przed Uroczystością św. Józefa, Oblubieńca
NMP. Będzie ona odprawiana po Mszy św. o godz. 12.00

17. Droga Krzyżowa:

w piątek:
o godz. 1700 - dla dzieci,
o godz. 1830 - dla ogółu parafian,
o godz. 1930 - dla młodzieży, szczególnie przygotowującej się w tym roku do
Bierzmowania.

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

19. Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszła:
śp. Halina Stefańska z ul. Miodowej

Wieczny odpoczynek …

20. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, Drogim Parafianom i Gościom życzymy
chrześcijańskiego przeżycia niedzieli, Bożej opieki, błogosławieństwa i wielu łask.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych zapewniając ich o pamięci w modlitwach i
prosząc ich o modlitwy w intencji naszych rekolekcji parafialnych.

Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!
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13.03.2005 r. – V Niedziela Wielkiego Postu
Ogłoszenia Duszpasterskie

21. Dziś piąta Niedziela Wielkiego Postu, zgodnie ze zwyczajem są zasłonięte krzyże przez
ostatnie dwa tygodnie aż do wieczornych obrzędów Wielkiego Piątku.
Droga krzyżowa dziś po Mszy św. ok. godz. 13.00

22. W naszej Parafii rozpoczynamy dziś na wszystkich Mszach św. Rekolekcje Wielkopostne 2005
r. – Rekolekcje prowadzi Ks. dr hab. Kazimierz Łatak CRL. Uroczyste rozpoczęcie rekolekcji na
Gorzkich Żalach o godz. 17.00.
Programy rekolekcji zostały wyłożone w ubiegłą niedzielę na bocznych ołtarzach, dziś również
są wyłożone. Prosimy o zabranie ich do swoich domów.
Serdecznie i gorąco zapraszamy wszystkich Parafian do udziału w tych świętych spotkaniach.
Prosimy też wszystkich zatroskanych o dobro parafii o gorącą i ufną modlitwę w intencji i Ks.
Rekolekcjonisty i całej parafii.

23. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej:
w piątek:
-

o godz. 1700 dla dzieci,
o godz. 1830 dla ogółu parafian,
o godz. 1930 dla młodzieży, szczególnie zapraszamy tych, którzy
przyjmą Sakrament Bierzmowania.

5 kwietnia

24. W tym tygodniu w sobotę przypada Uroczystość Św. Józefa, Oblubieńca Najśw. Maryi
Panny, Msza św. dodatkowa o godz. 10.30 dla Krakowskiego Cechu Rzemiosł Budowlanych.

25. Przyszła Niedziela, to Niedziela Palmowa i ostatni tydzień Wielkiego Postu. Poświęcenie palm
na każdej Mszy św., uroczyste poświęcenie i procesja z palmami w kościele o godz. 11.00

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

27. Z naszej Rodziny Parafialnej
do wieczności odeszli:
- śp. Zdzisław Sikorski z ul. Miodowej,
- śp. Leokadii Kaczmarczyk z ul. św. Wawrzyńca,
- śp. Fryderyk Górniak z ul. Starowiślnej,
- śp. Zdzisława Pawlus ul. Bożego Ciała,
Wieczny odpoczynek racz ...

28. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i Gościom
życzymy chrześcijańskiego przeżycia niedzieli, Bożej opieki, błogosławieństwa i wielu łask na
czas Wielkopostnych Rekolekcji.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych zapewniając ich o pamięci w modlitwach.

Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!
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20.03.2005 r. – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej
Ogłoszenia Duszpasterskie

1.

Dziś Niedziela Palmowa Męki Pańskiej, ostatnia niedziela Wielkiego Postu, w Liturgii świętej
wspominamy uroczysty wjazd Chrystusa Pana do Jerozolimy.
Poświęcenie palm na każdej Mszy św., uroczyste poświęcenie i procesja z palmami na Mszy św. o
godz. 11.00.

2.

Droga Krzyżowa dziś o godz. 13.00.
Nabożeństwo Gorzkich Żali o godz. 16.45, z kazaniem pasyjnym i procesją, a po nabożeństwie
ucałowania Relikwii Krzyża Świętego.

3.

Porządek nabożeństw Świętego Triduum Paschalnego:
W WIELKI CZWARTEK - Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 19.00, po Mszy św.
przeniesienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie do „Ciemnicy”.

W WIELKI PIĄTEK – Liturgia Męki Pańskiej, Adoracja Krzyża Świętego i Komunia św. o godz.
18.00. W tym dniu nie odprawia się Mszy św.
Po nabożeństwie przeniesienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie do Grobu Pańskiego.
Adoracja przy Grobie Pańskim będzie trwać przez całą noc.
Po zakończeniu Liturgii wielkopiątkowej rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia Bożego.
W Wielki Piątek Droga Krzyżowa ulicami Kazimierza, rozpoczęcie o godz. 15.00 na Skałce.
Zakończenie przy Ogrójcu naszego kościoła.
W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły i nie można korzystać z dyspensy, a używanie w tym dniu
alkoholu byłoby znakiem braku szacunku dla Męki Pańskiej.

W WIELKĄ SOBOTĘ - Liturgia Wigilii Wielkanocnej i uroczysta Msza św. o godz. 19.00.

W tym dniu przynosimy ze sobą do kościoła świece z zabezpieczeniem przed polaniem
woskiem posadzki i ławek kościelnych.
Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę od godz. 10.00 do godz. 17.30.
W Wielką Sobotę zachęca się wiernych do powstrzymywania się od pokarmów mięsnych, czyli do
postu jakościowego. Adoracja Pana Jezusa przy Grobie Pańskim trwać będzie do godz. 21.00

4.

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

5. Dyżur księży w konfesjonale i możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty w Wielki
Czwartek, Piątek i Sobotę od godz. 6.00 – 20.00. Spowiedź św. w konfesjonale przy
kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Bardzo prosimy nie odkładać spowiedzi na święta.
REZUREKCJA – uroczysta procesja wokół kościoła i Msza św. o godz. 6.00.
Pamiętajmy, że w niedzielę wielkanocną następuje zmiana czasu na letni.
Suma w Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego i w poniedziałek w oktawie Wielkanocy o
godz. 11.00 w te dni chrzty św. o godz. 12.00
Zachęcamy wszystkich naszych Parafian do licznego udziału w Świętym Triduum Paschalnym i do
przyjmowania Komunii świętej.

7.

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium Duchowne, na ubogich
w parafii i na potrzeby kościoła.

8.

Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odszedł : śp. Zygmunt Pyżyński z ul. Miodowej.
Wieczny odpoczynek ...

9.

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i Gościom życzymy
spokojnego i zdrowego wypoczynku niedzielnego, Bożej opieki, błogosławieństwa i obfitych łask
z przeżycia Wielkiego Tygodnia.. Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych zapewniając
ich o pamięci w modlitwach.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

27.03.2005 r. – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Z okazji Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego składamy naszym Drogim
Parafianom i Gościom najlepsze życzenia: radosnych, zdrowych i spokojnych Świąt
Wielkanocnych przeżywanych w prawdzie i miłości do Boga i do ludzi.
Niech Chrystus Pan Zmartwychwstały, Jedyny Odkupiciel człowieka i całej
ludzkości przez swe zwycięstwo nad śmiercią, grzechem i szatanem ożywi naszą
wiarę, nadzieję i miłość, oraz obdarzy pokojem.
Niech w codziennej drodze towarzyszy nam Chrystus zawsze obecny w
Najświętszym Sakramencie, Jego łaska i miłosierdzie, które są niezawodnym
pocieszeniem w smutku, oparciem w trudnościach i niech doprowadzą nas do
lepszej przyszłości.
Naszymi życzeniami i modlitwą obejmujemy Ojca Świętego Jana Pawła II,
Prymasa Polski, naszego Kardynała Metropolitę, Biskupów, Kapłanów,
Zakonników, Siostry Zakonne, Rodziny naszej Parafii, Waszych Gości, Dzieci i
Młodzież, ludzi samotnych, starszych i chorych.
Równocześnie dziękujemy za życzenia nadesłane na adres parafii i klasztoru.

Ogłoszenia Duszpasterskie.
1.

Zapraszamy do wspólnego śpiewania Nieszporów Świątecznych i na Modlitwę na zakończenie
dnia, które kończą Święte Triduum Paschalne o godz. 18.30.

2.

Jutro Poniedziałek w oktawie Wielkanocny, Msze święte jak w każdą Niedzielę. Ofiary tradycyjnie
składane na Katolicki Uniwersytet Lubelski i na Papieską Akademię Teologiczną w Krakowie,
prosimy składać do puszek na ołtarzach: Miłosierdzia Bożego i św. Michała Archanioła.

3.

W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca kwietnia, nabożeństwa jak w ciągu roku.

4.

Przyszła Niedziela kończy Oktawę Świąt Wielkanocnych i jest Niedzielą Miłosierdzia Bożego.
Odpust główny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie – Łagiewnikach, a w naszym
Dekanacie Kazimierzowskim na Osiedlu Oficerskim. Dokładny program Uroczystości
Odpustowych w Łagiewnikach, znajduje się w gablotach przed kościołem.

5.

Nowenna do Miłosierdzia Bożego, rozpoczęta w Wielki Piątek w naszym Kościele trwa przez cały
tydzień, po Mszy św. o godz. 19.

6.

Zbliża się dzień bierzmowania młodzieży gimnazjalnej klas trzecich. Sakrament ten zostanie
udzielonym przez Ks. Bpa Jana we wtorek 5 kwietnia o godz. 17.00. W ramach przygotowania do
godnego przyjęcia tego sakramentu odbędą się w kościele spotkania: w sobotę 2 kwietnia, w
niedzielę i poniedziałek o godz. 16.00. Obecność kandydatów do bierzmowania – obowiązkowa.
Termin Spowiedzi św. i program zostanie podany w przyszłą niedzielę.

7.

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

8.

Raz jeszcze wszystkim Wam Bracia i Siostry na świąteczne dni życzymy: Szczęść Boże!

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

3. 04.2005 – II Niedziela Wielkanocna
Niedziela Miłosierdzia Bożego

1.

Dziś odpust główny
Łagiewnikach

w

Sanktuarium

Miłosierdzia

Bożego

w

„Kto w tym dniu przystąpi do źródeł życia (Spowiedź i Komunia Święta), ten dostąpi zupełnego
odpuszczenia win i kar” – słowa te, wypowiedział Pan Jezus do św. Siostry Faustyny, ze
Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia.

Warunkami koniecznymi do uzyskania łaski odpustu są: Spowiedź
św., czyli stan łaski uświęcającej, wola nie przywiązywania się do
grzechów, pełne uczestnictwo we Mszy św. z Komunią św. i spełnienie
przynajmniej jednego uczynku miłosierdzia wobec drugiego człowieka.
Wczoraj po godz. 21 odszedł do wieczności ś. Ojciec św. Jan Paweł II. Jak w tych dniach wszyscy
gorąco modliliśmy się o powrót Jego do zdrowia, tak teraz prośmy Miłosierdzie Boże o wieczne
zbawienie dla naszego ukochanego Papieża.

Ogłoszenia duszpasterskie

2. Nieszpory Niedzielne i Modlitwa na zakończenie dnia, które ofiarujemy
w int. śp. Ojca św. Jana Pawła II o godz. 18.30, również wieczorną Mszę
św. odprawimy za śp. Ojca św. Jana Pawła II -serdecznie zapraszamy do
wspólnej modlitwy.
3. W poniedziałek 4 kwietnia obchodzimy w tym roku Uroczystość Zwiastowania Pańskiego,
przeniesione z 25 marca, tj. z Wielkiego Piątku.
4. We wtorek 5 kwietnia młodzież naszej parafii otrzyma z rąk Ks. Bp Jana Zająca na Mszy św. o
godz. 17.00 Sakrament Bierzmowania.
Spowiedź św. przed bierzmowaniem dla młodzieży, rodziców i świadków w poniedziałek od
godz. 17.00. Ostanie 2 spotkania młodzieży – dziś o godz. 16.00 i jutro też o godz. 16.00.
Obecność jest warunkiem dopuszczenia do bierzmowania.
Serdecznie zapraszamy do licznego udziału w tym ważnym wydarzeniu naszej parafii i polecamy
młodzież modlitwie parafian.

5. Składamy Bóg zapłać za ofiary na nasze zakonne Seminarium, na biednych w parafii i na prace
remontowe w kościele.
6. Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszli:
Śp. Jan Podsiadło z ul. Berka Joselewicza,
Śp. Waleria Wadowska z ul. Mostowej,
Śp. Zofia Sadowska ul. Dietla

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

7. Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i Gościom życzymy:
miłego i zdrowego wypoczynku niedzielnego, Bożego błogosławieństwa, opieki i potrzebnych łask
Bożego Miłosierdzia na nowy tydzień.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych, zapewniając ich o pamięci w modlitwach.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

10.04.2005 r. – 3 Niedziela Wielkanocna
Ogłoszenia Duszpasterskie

1. Po śmierci Śp. Ojca Świętego Jana Pawła II w całym Kościele trwa intensywna
modlitwa w Jego intencji przez 30 dni, tj. 2 maja. We wszystkich Mszach św. i
nabożeństwach będziemy polecać naszego Ukochanego Ojca Świętego Panu
Bogu.
Po zakończeniu 10-cio dniowych modlitw związanych z pogrzebem tj. od
poniedziałku 11 kwietnia modlić się będziemy także o światło Ducha Świętego
dla Kolegium Kardynalskiego, które będzie wybierać następcę św. Piotra.
W sobotę 16 kwietnia o godz. 19 zostanie odprawiona Msza św. w int. wyboru
nowego papieża. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

2. Zapraszamy do śpiewania Nieszporów Niedzielnych i na modlitwę na
zakończenie dnia razem z naszą Wspólnotą Zakonną dziś o godz. 18.30.
3. Przypominamy też o stałych nabożeństwach w ciągu tygodnia:
- w poniedziałki - Msza św. o godz. 8.00 przed ołtarzem bł. Stanisława
Kazimierczyka i odczytanie próśb i podziękowań.

- w środy - Nabożeństwo do Matki Bożej Łaskawej przed jej ołtarzem o
godz. 1830;

- w czwartki - całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy
Zwiastowania Matki Bożej od godziny 700 rano. W ciągu dnia: o 1230
różaniec o powołania kapłańskie i zakonne, o godz. 1500 Koronka i
modlitwy do Miłosierdzia Bożego, o godz. 1745 modlitwy brackie, o godz.
1830 zakończenie adoracji: nieszpory i błogosławieństwo Najświętszym
Sakramentem.

- w piątki - Droga Krzyżowa o godz. 1830.

4. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium
Duchowne, na biednych w parafii i na potrzeby kościoła.
5. Z naszej Rodziny Parafialnej Bóg powołał do wieczności:
śp. Jolanta Mrugalska-Dadak z ul. Dajwór.
śp. Stefania Jarek ostatnio w Domu Pomocy Społecznej
śp. Rozalia Misiałowska z ul. św. Wawrzyńca
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

6. Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym drogim Parafianom i
Gościom życzymy zdrowego i miłego wypoczynku niedzielnego, Bożej opieki i
błogosławieństwa na cały tydzień. Niech głębokie przeżycie śmierci i pogrzebu
Ojca św. Jana Pawła II doprowadzi do trwałych zmian w naszym życiu
osobistym i społecznym.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!
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17.04.2005 – 4 Niedziela Wielkanocna
Ogłoszenia duszpasterskie

1. Nabożeństwo adoracyjne Najświętszego Sakramentu z modlitwami o
szybki i dobry wybór następcy na Stolicy Piotrowej – nowego papieża – o
godz. 18.30.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

2. Dzisiejsza niedziela rozpoczyna Światowy Dzień Modlitw o powołania
kapłańskie, zakonne i misyjne. Będziemy się modlić w tej intencji na Mszy
św. wieczornej.
Zachęcamy wszystkich do gorącej modlitwy o powołania, również z
naszej parafii i do naszej Wspólnoty Zakonnej Kanoników Regularnych
Laterańskich, która trwa nieprzerwanie od 600- lat, przy tym kościele.

Jubileusz 600-lecia obchodzić będziemy w tym roku 15 maja. W tym dniu
nasz parafialny kościół Bożego Ciała – zostanie ogłoszony Bazyliką
Mniejszą.

3. W sobotę 23 przypada Uroczystość św. Wojciecha, Biskupa i
Męczennika, głównego patrona Polski.
W tym dniu imieniny obchodzi Ks. Wojciech Ćwikała. Msza św. w jego
intencji zostanie odprawiona o godz. 6.30. Zapraszamy do wspólnej
modlitwy w int. Ks. Prefekta.

4. Składamy Bóg zapłać za ofiary na nasze zakonne Seminarium, na
biednych w parafii i na prace w kościele.
5. Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszły:
śp. Antonina Zyzda z ul. Dietla,
śp. Halina Wiktorczyk z ul. Dajwór

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

6. Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim
Parafianom i Gościom życzymy: miłego i zdrowego wypoczynku
niedzielnego, Bożego błogosławieństwa, opieki i potrzebnych łask na
nowy tydzień.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych, zapewniając ich o
pamięci w modlitwach.
Wszystkim życzymy:

Szczęść Boże!
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24.04.2005 - Piąta Niedziela Wielkanocna
Ogłoszenia duszpasterskie

1. W dniu dzisiejszym przypada wspomnienie św. Jerzego, męczennika i św. Fidelisa, kapłana i
męczennika.
Dziś w Rzymie uroczyste rozpoczęcie pontyfikatu przez nowego Papieża, Ojca św. Benedykta
XVI. Na wszystkich Mszach św. polecamy go Panu Bogu.
Nieszpory niedzielne i modlitwa na zakończenie dnia o godz. 18.30, zostanie poświęcona w int.
Ojca św., zapraszamy parafian do liczniejszego udziału.

2. W tym tygodniu w Liturgii obchodzić będziemy:
- w poniedziałek – 25.04 – Święto liturgiczne św. Marka, Ewangelisty,
- w piątek – 29.04 – Święto liturgiczne św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła,
patronki Europy.

W tym dniu decyzją Konferencji Plenarnej Episkopatu Polski obchodzone jest wspomnienie
męczeństwa duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej.
W piątek w kościele krakowskim rozpoczyna się Nowenna przed Uroczystością św.
Stanisława, biskupa i męczennika. Pierwszy dzień nowenny rozpoczniemy po Mszy św. o
godz. 19.00.

3. W sobotę 30.04. rozpoczęcie Nabożeństw Majowych o godz. 18.15 z procesją Eucharystyczną
wokół kościoła.
Przez cały miesiąc maj nabożeństwo maryjne będzie odprawiane o godz. 18.15, w niedziele i
święta połączone z procesją.
Serdecznie i gorąco zachęcamy czcicieli Matki Bożej do licznego udziału, niech na tych
nabożeństwach nie zabraknie dzieci i młodzieży.

4. Od przyszłej niedzieli w parafii będziemy się przygotowywać do Uroczystości Jubileuszu 600–
lecia przejęcia kościoła Bożego Ciała przez Zakon i Fundacji klasztoru Księży Kanoników
Regularnych Laterańskich na Kazimierzu. Samą uroczystość będziemy obchodzić 15 maja o
godz. 12.15.
Ks. Kardynał Metropolita Krakowski ogłosi o wyniesieniu przez Stolicę Apostolską kościoła
Bożego Ciała do godności Bazyliki Mniejszej. By dobrze i owocnie przeżyć te wielkie
wydarzenia w parafii włączmy się we wspólną modlitwę, przystąpmy do Sakramentu Pokuty i
przyjmijmy Komunię św., do czego zachęca nas również obchodzony Rok Eucharystyczny.

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

6. Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszła:
śp. Józefa Drogosz z ul. Bocheńskiej
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

7. Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i Gościom życzymy zdrowego
i miłego wypoczynku niedzielnego Bożej opieki i błogosławieństwa na cały tydzień.
Pozdrawiamy ludzi starszych, chorych i samotnych, zapewniając ich o pamięci w modlitwach.

Wszystkim życzymy: Szczęść Boże !

Kanonicy Regularni Laterańscy

1. 05. 2005 r. – VI Niedziela Wielkanocna
Ogłoszenia duszpasterskie

1. W dniu dzisiejszym przypada wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika.
Z naszej parafii udała się tradycyjna pielgrzymka na Jasną Górę, by wypraszać potrzebne
łaski sobie i całej parafii u tronu Matki Bożej Częstochowskiej, naszej Królowej.
Nabożeństwo majowe z procesją o godz. 1815.
Dziś na wszystkich Mszach św. od godziny 800 kazania głosi o. Robert Jasiulewicz, przeor ze
Skałki, w ramach przygotowania parafii do Jubileuszu 600-lecia
i ogłoszenia
kościoła Bożego Ciała Bazyliką Mniejszą.

2. W tym tygodniu w Liturgii obchodzić będziemy:
- we wtorek, 3.V.br. - Uroczystość Najświętszej Marii Panny, Królowej Polski, głównej
Patronki Polski, Msze św. jak w niedziele i święta. W tym dniu odnowimy Ślubowania
Jasnogórskie.
- w środę w Krakowie święto liturgiczne św. Floriana, męczennika, patrona miasta
Krakowa.
- we czwartek w naszym kościele święto bł. Stanisława Kazimierczyka, kapłana z Zakonu
Księży Kanoników Regularnych Laterańskich, uroczysta Msza św. przy jego ołtarzu o
godzinie 1900.
- w piątek, 6.V.br. święto Świętych Apostołów Filipa i Jakuba.

3. W poniedziałek, wtorek i środę przypadają Dni Modlitw o urodzaje i za kraje głodujące.
Modlić się będziemy w tych intencjach na nabożeństwie Majowym.

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

5. W przyszłą niedzielę 8 maja Uroczystość I Komunii Świętej dzieci ze Szkoły nr 11, Msza św.
Pierwszo - komunijna o godz. 1100. Procesjonalne wprowadzenie dzieci do kościoła o godz.
1045. Spowiedź św. dzieci i rodziców w piątek 6 maja od godz. 1700.

6. W niedzielę - 8 maja – Zewnętrzna Uroczystość św. Stanisława, Biskupa
i
Męczennika, głównego patrona Polski i Archidiecezji Krakowskiej.
Tradycyjna
procesja z relikwiami św. Męczennika z Wawelu na Skałkę o godz. 900, Msza św. na Skałce o
godz. 1030.

7. Serdecznie dziękujemy za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na potrzeby biednych w
parafii i na prace prowadzone w kościele.

8. Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszli:
śp. Aleksandra Stoch z ul. Bocheńskiej
śp. Emilia Mitka z ul. Brzozowej

Wieczny odpoczynek racz …

9. Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom
i
Gościom życzymy zdrowego i miłego wypoczynku niedzielnego oraz błogosławieństwa,
opieki i wielu łask Bożych na cały tydzień.
Pozdrawiamy ludzi starszych, chorych i samotnych zapewniając ich o pamięci
w
naszych modlitwach.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!
Księża Kanonicy Regularni Laterańscy.
3.05.2005r. – Wtorek 6 Tygodnia Wielkanocnego

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIETSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI
GŁÓWNEJ PATRONKI POLSKI

1. Dzisiejsza Uroczystość ma charakter święta religijno-narodowego. Czcząc Matkę Bożą jako
Królową naszego Narodu wzywamy jej wstawiennictwa i opieki.
Wspominając też w tym dniu ogłoszenie wiekopomnej Konstytucji 3 Maja, uczymy się miłości
i szacunku do Ojczyzny.

W czasie każdej Mszy św. po Ewangelii odmówimy Śluby Jasnogórskie.

Porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę. Nabożeństwo majowe z procesją wokół kościoła o
godzinie 18.15.

2. W czwartek – 5 maja – w naszym kościele święto bł. Stanisława Kazimierczyka, kapłana z
Zakonu Księży Kanoników Regularnych Laterańskich. Msza św. ku czci Błogosławionego przy
Jego ołtarzu z relikwiami o godz. 19.00. Zapraszamy do licznego udziału.

3. Wszystkim uczestnikom Świątecznej Ofiary Eucharystycznej życzymy miłego dnia
szczególnej opieki Matki Bożej, Królowej Polski.

i

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

8. 05. 2005 r. – VII Niedziela Wielkanocna

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Ogłoszenia duszpasterskie

1. W dzisiejszą niedzielę, nasza Parafia przeżywa radosne i ważne wydarzenie – I
Komunię Świętą dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 11.
Wprowadzenie dzieci do kościoła o godz. 10.45, Msza św. Pierwszokomunijna o
godz.11.00.
Niech wszyscy parafianie otoczą te dzieci gorącą modlitwą i życzliwością, aby ten
dzień pozostał w ich sercach jak najdłużej, do którego będą stale powracać.
Przez cały tydzień zwany „Białym” dzieci przychodzą na Mszę św. na godz. 17.00.

W piątek zapraszamy również dzieci klas III, które w tym roku obchodzą I rocznicę
Komunii św.

2. W dzisiejszą niedzielę Kraków, Archidiecezja i cała Polska czci św. Stanisława,
Biskupa i Męczennika, Ojca Ojczyzny i Patrona ładu moralnego w naszym
narodzie.
Tradycyjna procesja z Wawelu na Skałkę z relikwiami św. Stanisława i innych
Świętych Polskich Patronów z udziałem Episkopatu Polski i Biskupów z innych
Krajów wyruszy o godz. 9.00, Msza św. na Skałce o godz. 10.30.
Procesja jak zawsze przejdzie ulicą Krakowską, dlatego bardzo prosimy o
przystrojenie okien na trasie procesji i wzięcie udziału, jako wyraz naszego
przyznania się do Chrystusa i wspólnoty w wierze.

3. Nabożeństwo majowe z modlitwami do Ducha Świętego i procesją o godz. 18.15.
Przez cały tydzień na Mszy św. wieczornej, w ramach przygotowania parafii do
Jubileuszu 600-lecia i ogłoszenia naszego kościoła Bazyliką Mniejszą, będziemy
modlić się o dobre i owocne przeżycie tych uroczystości.
Dokładny program tych uroczystości w przyszłą Niedzielę Zesłania Ducha
Świętego jest wywieszony w gablotach.
ogłoszenia zakonne!!!!!!!
4. W sobotę – przypada święto liturgiczne św. Macieja Apostoła.

5. Składamy Serdeczne Bóg Zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na
potrzeby biednych w parafii i na prace w naszym kościele.

6. Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszła:
śp. Jadwiga Frołow z ul. Dietla
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

7. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej naszym Drogim Parafianom i
Gościom, życzymy: spokojnego i zdrowego odpoczynku niedzielnego, Bożej opieki
i błogosławieństwa na nowy tydzień oraz duchowego przygotowania się na
Uroczystości Jubileuszowe.
Szczególne życzenia i radosnego przeżycia Niedzieli dla dzieci i rodziców, którzy
przeżywają dziś Uroczystość I Komunii Świętej.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych zapewniając ich o pamięci w
naszych modlitwach.

Wszystkim życzymy Szczęść Boże!

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

15. 05. 2005 r. - Niedziela Zesłania Ducha Świętego
Ogłoszenia duszpasterskie

11. W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
Każdą Mszę św. rozpoczynamy odśpiewaniem Hymnu do Ducha Świętego: „O
Stworzycielu Duchu przyjdź”, wzywając pomocy Ducha Świętego, która nam jest
bardzo potrzebna każdego dnia.
Za pobożne odśpiewanie lub recytację tego hymnu można dziś zyskać odpust
zupełny, przy zachowaniu zwyczajnych warunków.
12. Dziś nasz Zakon Kanoników Regularnych Laterańskich obchodzi jubileusz 600- lecia
pobytu i pracy na Kazimierzu w Krakowie. Uroczysta Msza Święta Dziękczynna
zostanie odprawiona o godz. 12.15 przez J.Em. Ks. Franciszka Kardynała
Macharskiego, Metropolity Krakowskiego.
W koncelebrze wezmą udział: Opat-Prymas Konfederacji Kanoniczej i Opat
Generalny naszego Zakonu, Księża – Goście, zaproszeni z naszych Wspólnot
Zakonnych: Włoch, Hiszpanii, Francji, Belgii, Brazylii, Holandii, Anglii, Argentyny,
Dominikany i Polski, oraz Księża z terenu Krakowa.

Kanonicy Regularni przybyli od Krakowa z Kłodzka, otrzymując od króla
Władysława Jagiełły przywilej fundacyjny. Zostali osadzeni przy kościele farnym
Bożego Ciała. Dokument fundacji król Władysław Jagiełło wystawił dnia 26 marca
1405 roku. Biskup Krakowski Piotr Wysz potwierdził królewską fundację i przekazał
parafię Bożego Ciała Kanonikom Regularnym dokumentem wydanym 16 maja 1405
roku.

Jubileusz zostanie ubogacony uroczystością ogłoszenia naszego Kościoła
Parafialnego Bożego Ciała Bazyliką Mniejszą. Tytuł Bazyliki Mniejszej nadał

kościołowi Ojciec Święty Jan Paweł II dnia 24 stycznia 2005roku, dekretem
Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Niech udział w tych uroczystościach będzie wyrazem naszej wdzięczności
wobec tych, którzy w tym Kościele przez 600 lat pełnili swoją posługę Zakonną i
kapłańską, oraz tych, którzy w tym kościele gromadzili się na modlitwie i uczestniczyli
w Najświętszej Eucharystii.

Z okazji jubileuszu został wydany „Przewodnik po kościele i klasztorze Bożego
Ciała”, po raz pierwszy bogato dokumentowany kolorowymi zdjęciami. Tylko dziś
będzie go można nabyć w cenie druku: po 15zł za sztukę. Będzie także można – przed
wejściami do kościoła – kupić gotowe lub wybite przez siebie pamiątkowe
jubileuszowe monety.

13. Nabożeństwo majowe z procesją Eucharystyczną o godz. 18.15.
14. W poniedziałek Święto liturgiczne Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła.
15. W najbliższą sobotę 21 maja o godz. 12 w naszym kościele dwaj Diakoni z Zakonu
Kanoników Regularnych Laterańskich: Maciej Siepietowski i Andrzej Roubo otrzymają
Święcenia Kapłańskie z rąk Ks. Bp. Antoniego Długosza, biskupa pomocniczego
Częstochowy.
Nowo wyświęceni księża odprawią Mszę Św. Prymicyjną w Niedzielę 22 maja o godz.
12.15.
Wprowadzenie Księży Prymicjantów do kościoła o godz. 11.55. serdecznie
zapraszamy Parafian do udziału w tych radosnych uroczystościach.

6. W przyszłą niedzielę – w Uroczystość Najświętszej Trójcy, kończy się w Archidiecezji
Krakowskiej czas spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej.
7. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na potrzeby
biednych w parafii i na prace w kościele.
8. Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszli:
Śp. Władysław Kolat, z ul. Starowiślnej
Śp. Halina Kosowska, z ul Mostowej.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

9. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i
Gościom życzymy: spokojnego, miłego i zdrowego wypoczynku niedzielnego, Bożej
opieki i błogosławieństwa na nowy tydzień.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych zapewniając ich o pamięci w
naszych modlitwach.
Wszystkim życzymy Szczęść Boże!
Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

22. 05. 2005 r. – XI Niedziela Zwykła – Uroczystość Najświętszej Trójcy
Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dziś Uroczystość Najświętszej Trójcy. W naszej Parafii, w Kościele Ojców Bonifratrów przy ul.
Krakowskiej Odpust, Msza św. odpustowa o godz. 11.30
W Archidiecezji Krakowskiej kończy się okres Spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej.
Przypominamy to tym wszystkim, którzy jeszcze nie dopełnili tego obowiązku.
2. Nabożeństwo majowe z procesją Eucharystyczną o godz. 18.15.
3. W naszym kościele dziś przeżywamy doniosłą i radosną uroczystość – prymicje – pierwsza Msza
św. odprawiona przez nowo wyświęconych kapłanów: Ks. Macieja Siepietowskiego i Ks.
Andrzeja Roubo. Wprowadzenie prymicjantów do kościoła od bramy klasztornej o godz. 11.50.
Msza św. o godz. 12.15.
Po Mszy św. Księża prymicjanci udzielą błogosławieństwa na placu przed kościołem.
Serdecznie zapraszamy parafian do udziału w tych uroczystościach i prosimy o modlitwę w
intencji Ks. Macieja i Ks. Andrzeja.
4. We wtorek przypada wspomnienie Najśw. Maryi Panny, Wspomożycielki Wiernych.
5. W czwartek - 26.05. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, czyli Boże Ciało. Święto
obowiązkowe i odpust główny w naszej Parafii.
Do uroczystości odpustowych przygotujemy się przez modlitewne triduum i przystąpienie do
Sakramentu Pokuty. W poniedziałek, wtorek i środę Uroczyste Nieszpory o Najświętszym
Sakramencie z kazaniem o godz. 18.00.
Spowiedź św.: w środę przed Bożym Ciałem od godz. 6.30 podczas każdej Mszy św., dla dzieci
od godz. 16.30, dla młodzieży od godz. 17.00, i dla starszych od godz. 18.00 do 19.30.
W samą Uroczystość Bożego Ciała Msze św. jak w niedziele i święta.
Całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Zwiastowania Matki Bożej od godz.
7.00 – 17.00.
Sumę odpustową o godz. 11.00 z kazaniem i procesją odprawi Ks. dr. Kryspin Banko –
Rektor Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy.

Uroczyste Nieszpory i Procesję Eucharystyczną ulicami naszej parafii poprowadzi Ks. Bp. Józef
Guzdek.
Procesja przejdzie ulicami: św. Wawrzyńca, ul. Bożego Ciała, Józefa, Estery, Miodową,
Bożego Ciała i Św. Wawrzyńca. Cztery ołtarze na ul Józefa, Estery, Miodowej, Bożego Ciała.
Za pobożny udział w Procesji Eucharystycznej można uzyskać odpust zupełny przy zachowaniu
wymaganych warunków, tj. Spowiedź i Komunia św. oraz modlitwa w int. Ojca Świętego.

Zapraszamy parafian i gości do licznego udziału w procesji, jako wyraz naszej wiary w obecność
Chrystusa w Eucharystii. Zapraszamy panów ze służby porządkowej do sprawnej pomocy.
Szczególnie zapraszamy do udziału dzieci z klas II w strojach komunijnych, dziewczynki do asysty,
ministrantów do służby ołtarza.
Bardzo prosimy o nie parkowanie samochodów na trasie procesji, ponieważ utrudniają sprawne
przejście. Prosimy też o przystrojenie okien na trasie procesji.
Zakończenie procesji w kościele, odśpiewamy hymn dziękczynny: Ciebie Boga wysławiamy i
błogosławieństwo Eucharystyczne.

6. Składamy Serdeczne Bóg Zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na potrzeby biednych w
parafii i na prace w kościele.
7. Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszły:
śp. Maria Łub z ul. Bożego Ciała,
śp. Stefania Buryło z ul. Dietla.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

8. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i Gościom życzymy:
spokojnego i zdrowego odpoczynku niedzielnego, Bożej opieki i błogosławieństwa w nowym
tygodniu oraz wielu łask i chrześcijańskiego przeżycia uroczystości odpustowej Bożego Ciała..
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych zapewniając ich o pamięci w naszych
modlitwach.

Wszystkim życzymy Szczęść Boże!
Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

26.05.2005 r. – Czwartek –
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

Boże Ciało
Ogłoszenia duszpasterskie.

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

Przez cały dzień, jak w każdy czwartek w naszym kościele trwa adoracja Najświętszego
Sakramentu w kaplicy Zwiastowania Matki Bożej. O godz. 15 koronka i modlitwy do
Miłosierdzia Bożego.

Sumę odpustową o godz. 11 odprawi i kazanie wygłosi Ks. dr Kryspin Banko CM Rektor
Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, po sumie procesja z Najświętszym Sakramentem
wokół kościoła.

Uroczyste Nieszpory o godz. 17. Po nieszporach procesja Eucharystyczna przejdzie ulicami
naszej parafii: Św. Wawrzyńca, Bożego Ciała, Józefa, Estery, Miodową, Bożego Ciała i powrót
do kościoła ul św. Wawrzyńca.
Nieszpory odprawi i procesję poprowadzi J. E. Ks. Bp. Józef Guzdek, biskup pomocniczy
krakowski.

Prosimy parafian o liczny i czynny udział w procesji, panów zapraszamy do służby
porządkowej, a dzieci z klas drugich, które w tym roku były do I Komunii Świętej o wzięcie
udziału w procesji w strojach komunijnych.

Usilnie prosimy o nie parkowanie samochodów przy ulicach, którymi przejdzie procesja, aby
nie utrudniać sprawnego przejścia. Prosimy też o przystrojenie okien na trasie procesji.
Zakończenie procesji w kościele odśpiewaniem hymnu dziękczynnego „Ciebie Boga
Wysławiamy” i błogosławieństwem Eucharystycznym.

2. Na uczczenie trwającego Roku Eucharystycznego przez całą oktawę Bożego Ciała Msza Św. o
godz. 12, uroczyste Nieszpory Eucharystyczne z procesją o godzinie 18.
3. Wszystkim naszym Czcigodnym Dobrodziejom i Przyjaciołom Bazyliki Bożego Ciała składamy
serdeczne i gorące Bóg Zapłać. Szczególne podziękowanie kierujemy tym wszystkim, którzy
ofiarnie i życzliwie pomagają w renowacji i przywracaniu świetności tej przepięknej gotyckiej
świątyni: Społecznemu Komitetowi Odnowy Zabytków Krakowa i Funduszowi Ochrony
Zabytków, władzom i pracownikom.
Odwdzięczamy się wszystkim Dobrodziejom za każdą pomoc modlitwą i Ofiarą Mszy Św.,
która jest odprawiana w pierwszą sobotę każdego miesiąca.

4. Uczestnikom Odpustowej Ofiary Eucharystycznej, Drogim Parafianom i Gościom życzymy
miłego i obfitego w łaski Boże dnia świątecznego oraz opieki i błogosławieństwa na następne
dni.
Pozdrawiamy ludzi chorych starszych i samotnych zapewniając ich o pamięci w naszych
modlitwach.
Wszystkim życzymy Szczęść Boże!
Księża Kanonicy Regularni Laterańscy.

29.05.2005 r. – IX Niedziela Zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie

1. Dzisiejsza niedziela przypada w dawnej Oktawie Bożego Ciała, która w Polsce, a w naszym kościele
szczególnie ze względu na tytuł kościoła i parafii jest tradycyjnie nadal obchodzona.
Suma o godz. 11.00, bez procesji. Nieszpory z litanią do Matki Bożej i procesją Eucharystyczną o godz.
18.00.

2. Przez całą Oktawę Bożego Ciała, codziennie, tj. do czwartku, Suma o godz. 12.00 w południe,
Nieszpory Eucharystyczne, Litanią i procesją o godz. 18.00.

3. We wtorek, środę i czwartek w naszym kościele jest 40 – Godzinne Nabożeństwo. Wystawienie w
kaplicy zwiastowania Matki Bożej o godz. 7.00, adoracja przez cały dzień, modlitwy w ciągu dnia jak w
każdy czwartek, zakończenie Nieszporami o godz. 18.00.

4. Na zakończenie Oktawy Bożego Ciała, w czwartek 02.06. ostatnie Nieszpory, procesja oraz
poświęcenie wianków i ziół. Nabożeństwo poprowadzą tradycyjnie już Ojcowie Paulini ze Skałki.

5. W tym tygodniu w Liturgii obchodzić będziemy:
- we wtorek – święto Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny
- w piątek- Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa i równocześnie I Piątek
miesiąca czerwca. Z racji uroczystości w tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych.
- w sobotę – wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny i I sobota
miesiąca

6. Wszystkim Uczestnikom Czwartkowej Uroczystości Odpustowej Bożego Ciała: budującym ołtarze na
trasie procesji, chórowi kościelnemu z Panem Organistą Jarosławem, Arcybractwu, noszącym
sztandary, feretrony i świece, dzieciom i młodzieży z asysty, ministrantom, dzieciom komunijnym,
harcerzom, pocztom sztandarowym Cechu Rzemiosł Budowlanych, panom porządkowym, Policji,
naszym Parafianom i Gościom składamy gorące i serdeczne podziękowanie oraz wyrazy wdzięczności
za obecność i udział w procesji Eucharystycznej.
Msza św. w int. budujących ołtarze i wszystkich, którzy przyczynili się do Odpustowej Uroczystości
Bożego Ciała zostanie odprawiona 05.06. o godz. 9.30

7. Uczestnikom dzisiejszej Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i Gościom życzymy:
spokojnego i zdrowego wypoczynku niedzielnego, Bożej Opieki i błogosławieństwa na cały tydzień.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych, zapewniając ich o pamięci w naszych modlitwach.

Wszystkim życzymy Szczęść Boże!
Kanonicy Regularni Laterańscy.

20.06.2004 – XII Niedziela Zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie

1. Nabożeństwo czerwcowe ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa z procesją wokół kościoła o godz.
18.15. Serdecznie zapraszamy.

2. W tym tygodniu w Liturgii św. obchodzić będziemy:
- w poniedziałek – wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika,
- w czwartek - Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, współpatrona Bazyliki
Laterańskiej, z którą związana jest nazwa naszego Zakonu Księży Kanoników Regularnych
Laterańskich.

3. Dziś również przed kościołem odbywa się zbiórka do puszek i sprzedaż książki z
przeznaczeniem na kolonie letnie dla biednych dzieci z naszych parafii. Za złożone ofiary
serdecznie dziękujemy.

4. 26 czerwca planowana jest jednodniowa pielgrzymka do Sanktuariów Maryjnych
południowej Polski, są jeszcze wolne miejsca, bliższe informacje znajdują się na tablicy
ogłoszeń.

5. W piątek 25 czerwca – zakończenie Roku Szkolnego, Msza św. dziękczynna dla dzieci i
młodzieży o godz. 8.00 rano. Spowiedź św. w czwartek od godz. 17.00 – 18.00.
Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież, nauczycieli i wychowawców oraz rodziców, do
wspólnego podziękowania Panu Bogu za cały rok szkolnej pracy. Będziemy też prosić, aby
czas wakacyjnego odpoczynku był przeżyty zdrowo, bezpiecznie i po Bożemu.

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

7. Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszli:
- śp. Kazimierz Gadowski z ul. św. Sebastiana
- śp. Krystyna Nieszkowiecka z ul. św. Wawrzyńca
- śp. Jadwiga Osieka z ul. Bocheńskiej
Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.

8. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej naszym Drogim Parafianom i Gościom
życzymy: spokojnego i zdrowego odpoczynku niedzielnego, Bożej Opieki i błogosławieństwa

na cały tydzień. Dzieciom i młodzieży, którzy od piątku rozpoczną wakacje letnie życzymy
dużo radości, bezpieczeństwa, nabrania sił do dalszej nauki i przeżycia tego czasu z Bogiem.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych zapewniając ich o pamięci w naszych
modlitwach.

Wszystkim życzymy Szczęść Boże!.

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

5.06.2005 – X Niedziela Zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie

1. Nabożeństwo czerwcowe ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa z procesją o godz. 18.15. Serdecznie
zapraszamy.
2. W tym tygodniu w Liturgii św. obchodzić będziemy:
- we wtorek – św. Norberta, biskupa
- w środę- św. Jadwigi, królowej, Patronki Papieskiej Akademii Teologicznej i schól
liturgicznych.
- w czwartek – św. Efrema, diakona i doktora Kościoła
- w piątek – bł. Bogumiła, biskupa gnieźnieńskiego
- w sobotę – św. Barnaby, apostoła.
Zapraszamy na Mszę św. imieninową w poniedziałek o godz. 19.00 w intencji ks. Magistra
Roberta Mazurkiewicza, wychowawcy naszych kleryków.

3. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii Bożego Ciała organizuje kolonię letnią dla
dzieci z terenu parafii w Sromowcach Niżnych w dniach od 2 – 12 lipca. Spotkanie
zainteresowanych rodziców kolonią dziś o godz. 12 w salkach katechetycznych

W dzisiejszą i w przyszłą niedzielę odbywać się będzie zbiórka do puszek, aby pokryć
koszta dzieci z biednych rodzin. Serdecznie zachęcamy do ofiar na ten cel i w imieniu tych dzieci
mówimy Bóg Zapłać

4. Od poniedziałku w naszym kościele rozpocznie się gruntowna naprawa małych organów
prezbiterium. Ani Fundusz ochrony Zabytków Krakowa, ani SKOZK, którzy tak bardzo dużo
przyczyniają się do odnowy naszej Bazyliki Bożego Ciała nie mogą nam w tym pomóc,
ponieważ organy te zostały przebudowane w latach 50 i zastosowano w nich nowoczesną
mechanikę dlatego wnętrze organów nie jest już zabytkowe.

Dłużej z naprawą tych organów nie możemy czekać. Całkowity koszt naprawy organów
wynosić będzie 30 000 zł. Serdecznie prosimy Parafian, których stać na to o wsparcie finansowe
tych prac. Ofiary na ten cel można składać imiennie w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

5. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na nasze Zakonne Seminarium, na potrzeby
biednych, i prace prowadzone w naszym kościele.
6. Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszli:
- śp. Feliksa Sobczuk z ul. Dietla
- śp. Franciszka Sperska z ul. Gazowej
- śp. Maria Łatak z ul. Wrzesińskiej
- śp. Antonina Ptak z ul. Starowiślnej
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

7. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej naszym Drogim Parafianom i Gościom życzymy:
spokojnego i zdrowego wypoczynku niedzielnego, Bożej Opieki i błogosławieństwa na cały
tydzień.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych zapewniając ich o pamięci w naszych
modlitwach.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!.
Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

12.06.2005 r. – XI Niedziela Zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie

8. Nabożeństwo czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z
procesją o godz. 18.15. Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.
9. W tym tygodniu w Liturgii wspominać będziemy:
- w poniedziałek – św. Antoniego z Padwy, kapłana i dr Kościoła
- we wtorek – bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika
- w środę – bł. Jolanty, zakonnicy, w naszym zakonie wspomnienie św.
Bernarda
z Góry Jowisza, zakonnika.
- w czwartek – miesięczny dzień modlitw w intencji naszego Ojca
Świętego,
modlić się będziemy na Mszy św. o godz. 19 o szybkie
wyniesienie śp. Jana Pawła II, papieża na ołtarze, za naszą
Ojczyznę i w int. Rodziny Radia Maryja.
- w piątek – św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika.

10.Przypominamy, że w każdy czwartek w naszej Bazylice jest całodzienna
Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Zwiastowania Matki
Bożej w godzinach od 7-ej do 18.15.
11.Również dziś przez cały dzień Stowarzyszenie Rodzin Katolickich będzie
zbierać do puszek ofiary na letni wypoczynek dzieci z biednych rodzin
naszej parafii.
Za każdą ofiarę w imieniu tych dzieci serdecznie dziękujemy.

12.Składamy gorące Bóg zapłać za ofiary na nasze zakonne seminarium, na
biednych w parafii i na generalny remont małych organów w
prezbiterium.

13.Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odszedł:
śp. Henryk Susz z ul. Rzeszowskiej
Wieczny odpoczynek…

14.Uczestnikom dzisiejszej Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim
Parafianom i Gościom życzymy: spokojnego i zdrowego wypoczynku
niedzielnego, Bożej Opieki i błogosławieństwa na cały tydzień.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych zapewniając ich o
pamięci w naszych modlitwach.

Wszystkim życzymy Szczęść Boże!

Kanonicy Regularni Laterańscy.

19.06.2005 – XII Niedziela Zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie

9. W dniu dzisiejszym w Warszawie na zakończenie Kongresu Eucharystycznego w czasie Mszy
św. zostaną wyniesieni do chwały błogosławionych: Ks. Ignacy Kłopotowski, założyciel
Zgromadzenia Sióstr Loretanek i apostoł słowa drukowanego; Ks. Bronisław Markiewicz
założyciel Zgromadzenia Michaelitów i wychowawca opuszczonej młodzieży; Ks. Władysław
Findysz, proboszcz, męczennik z czasów komunistycznych.

10. Nabożeństwo czerwcowe ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa z procesją o godz. 18.15.
Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy.

11. W tym tygodniu w Liturgii św. obchodzić będziemy:
- we wtorek – wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika,

- w piątek - Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela, współpatrona Bazyliki Laterańskiej,
z którą związana jest nazwa naszego Zakonu Księży Kanoników Regularnych Laterańskich. W
tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

12. W piątek 24 czerwca – zakończenie Roku Szkolnego, Msza św. dziękczynna dla dzieci i
młodzieży o godz. 8.00 rano.
Spowiedź św. w czwartek od godz. 17.00 – 18.00. i o godz. 19.00
Serdecznie zapraszamy dzieci, młodzież, nauczycieli i wychowawców oraz rodziców, do
wspólnego podziękowania Panu Bogu za cały rok szkolnej pracy. Będziemy też prosić, aby
czas wakacyjnego odpoczynku był przeżyty zdrowo, bezpiecznie i po Bożemu.

13. W sobotę, 25 czerwca przypada 50 rocznica święceń kapłańskich ks. Zenona Skóry CRL.
Msza św. jubileuszowa zostanie odprawiona przez Ks. Zenona w niedzielę 26 czerwca o godz.
9.30. Zapraszamy parafian do wspólnego dziękczynienia za lata pracy kapłańskiej i do
modlitwy w int. ks. Jubilata.

14. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone na nasze Zakonne Seminarium, na potrzeby
biednych, i prace prowadzone w naszym kościele, szczególnie na remont małych organów w
prezbiterium.

15. Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszli:
- śp. Ferdynand Repetowski z ul. Dietla
- śp. Zbigniew Filipiak z ul. Starowiślnej
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

16. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej naszym Drogim Parafianom i Gościom
życzymy: spokojnego i zdrowego odpoczynku niedzielnego, Bożej Opieki i błogosławieństwa
na cały tydzień.
Dzieciom i młodzieży, którzy od piątku rozpoczną wakacje letnie życzymy dużo
radości, bezpieczeństwa, nabrania sił do dalszej nauki i przeżycia tego czasu z Bogiem.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych zapewniając ich o pamięci w naszych
modlitwach.

Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

26.06.2005 – XIII Niedziela Zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie

1. W dzisiejszą Niedzielę nasz Współbrat Zakonny Ks. Zenon Skóra obchodzi Złoty
Jubileusz Kapłaństwa - 50 rocznicę święceń, Msza Św. Jubileuszowa o godz. 9.30.
serdecznie zapraszamy.
Nabożeństwo Czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa z procesją o
godz.18.15. W czwartek nastąpi zakończenie nabożeństw, procesja i „Ciebie Boga
Wysławiamy”.
2. W środę przypada Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
W tym dniu otoczmy szczególną modlitwą i pamięcią Ojca świętego Benedykta
XVI, który jest następcą świętego Piotra na Stolicy Apostolskiej.
W Uroczystość św. Piotra i Pawła można uzyskać odpust zupełny za używanie ze
czcią przedmiotów religijnych, poświęconych przez Ojca świętego lub przez
biskupa, przy zachowaniu warunków do uzyskania odpustu i wyznaniem Wiary w
dowolnej zatwierdzonej formie.
Msze św. jak w dni powszednie.
3. W tym tygodniu przypada I piątek i I sobota miesiąca lipca.
W lipcu i sierpniu kapłani nie będą zanosić do domów Komunii świętej w pierwsze
piątki.
4. W miesiącu lipcu i sierpniu Msze św., w naszym kościele:
- w niedziele i Święta: bez zmian jak w ciągu roku
- w dni powszednie tylko o godz.: 6.30, 8.00, 12.00 i 19.00.
W niedziele i święta w czasie wakacji nie będzie nieszporów.
5. W najbliższą sobotę 2 lipca rozpoczyna się lipcowa sesja nauk dla narzeczonych o
godz. 17.00 w Domu Katechetycznym. W miesiącu sierpniu w naszym ośrodku
nauk nie będzie.
6. Ks. Kardynał Franciszek Macharski, na mocy specjalnych uprawnień wydał Edykt
w sprawie rozpoczęcia procesu kanonizacyjnego Sługi Bożego
ks.

Władysława Bukowińskiego, Edykt ten w całości jest wywieszony w gablocie
przed kościołem.
7. Na mocy rozporządzenia Ks. Bp. Jana Zająca w najbliższą sobotę 2 lipca w naszej
archidiecezji rozpoczniemy modlitewne spotkanie przy Janie Pawle II w
rodzinach i kościołach, według sugestii podanych w czytanym dziś liście.
8. Składamy serdeczne Bóg zapłać za wszelkie ofiary na nasze Zakonne Seminarium,
na biednych w parafii i na prace remontowe przy organach w prezbiterium.

9. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej naszym Drogim Parafianom i
Gościom życzymy: spokojnego i zdrowego odpoczynku niedzielnego, Bożej Opieki i
błogosławieństwa na cały tydzień.
Dzieciom, młodzieży i wszystkim, którzy rozpoczęli wakacje letnie życzymy dużo
radości, bezpieczeństwa, nabrania sił i przeżycia tego czasu z Bogiem.
Księżom katechetom, Paniom i Panom Katechetom za całoroczną pracę z szkołach
składany serdeczne podziękowanie.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych zapewniając ich o pamięci w
naszych modlitwach.

Wszystkim życzymy Szczęść Boże!

Kanonicy Regularni Laterańscy

3.07.2005 - XIV Niedziela Zwykła

Ogłoszenia duszpasterskie

1. W poniedziałek przypada rocznica poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej w Krakowie
wspomnienie św. Elżbiety Portugalskiej.
- w środę wspomnienie bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy
- w piątek św. Jana z Dukli, kapłana.

i

2. W miesiącu lipcu i sierpniu Msze św. w naszym kościele są odprawiane:
- w niedziele i święta bez zmian,
- w dni powszednie tylko o godzinie: 630- 800 – 1200- 1900
Nieszporów w niedziele w czasie wakacji nie będzie

3. Przypominamy o stałych nabożeństwach w ciągu tygodnia przed wieczorną Mszą św.:
- w poniedziałki - Msza św. o godz. 8.00 przed ołtarzem bł. Stanisława Kazimierczyka i
odczytanie próśb i podziękowań.
-

-

w środy - Nabożeństwo do Matki Bożej Łaskawej przed jej ołtarzem o godz. 1830 z
odczytaniem próśb i podziękowań.
w czwartki - całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy
Zwiastowania Matki Bożej od godziny 700 rano.
W ciągu dnia: o 1230 różaniec o powołania kapłańskie i zakonne, o godz. 1500 Koronka
i modlitwy do Miłosierdzia Bożego, o godz. 1745 modlitwy Brackie, o godz. 1830
zakończenie adoracji: nieszpory i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
w piątki - Droga Krzyżowa o godz. 1830.

4. W niedzielę 10 lipca Ogólnopolska Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę, będzie
z naszej Parafii autokar, są jeszcze wolne miejsca.

5. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na biednych w
parafii i na remont małych organów w prezbiterium.
Remont organów jest sprawnie prowadzony, zakończenie prac przewidziane jest na koniec
lipca, gorąco prosimy o ofiary na ten cel, które można składać imiennie w zakrystii lub
kancelarii parafialnej.

6. Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszli:
- śp. Zofia Krzemień z ul. Miodowej
- śp. Irena Hyż z ul. Miodowej
- śp. Zdzisław Leonhard z ul. Brzozowej
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...........

7. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej naszym Drogim Parafianom i
Gościom życzymy: spokojnego i zdrowego odpoczynku niedzielnego, Bożej
Opieki i błogosławieństwa na cały tydzień.
Dzieciom, młodzieży i wszystkim, którzy rozpoczęli wakacje letnie życzymy
dużo radości, bezpieczeństwa, nabrania sił i przeżycia tego czasu z Bogiem.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych zapewniając ich o pamięci w
naszych modlitwach.

Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

10.07.2005 – 15 Niedziela Zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie

1. W dniu dzisiejszym łączymy się z ogólnopolską pielgrzymką Rodziny Radia
Maryja w Częstochowie na Jasnej Górze.
2. W tym tygodniu w Liturgii obchodzić będziemy:
- w poniedziałek święto św. Benedykta, Opata, patrona Europy.
-

we wtorek św. Brunona z Kwerfurtu, biskupa i męczennika
w środę świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta.
w piątek św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła
w sobotę Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel czyli Matki Bożej
Szkaplerznej
Jest to również miesięczny dzień modlitw w intencji Sługi Bożego
Ojca św. Jana Pawła II o rychłe wyniesienie na ołtarze.
Msza św. w tej intencji oraz naszej Ojczyzny i Rodziny Radia Maryja
o godz. 1900.

3. W dniu 6 sierpnia po Mszy Św. o godz. 7.00 na Wawelu wyruszy
Jubileuszowa Krakowska Piesza Pielgrzymka do Częstochowy na Jasną
Górę. Dokładne informacje na temat pielgrzymki znajdują się w gablocie

przy schodach od ul. Bożego Ciała. Zachęcamy rodziny, młodzież i dzieci do
wzięcia udziału w łączności z naszą diecezją w krakowskiej pielgrzymce.
4. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium,
na biednych w parafii i na prace przy generalnym remoncie organów w
prezbiterium kościoła
5. Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszła:
- Ś.P Józefa Dębowska z ul. halickiej.

Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie...

6. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej naszym Drogim
Parafianom i Gościom życzymy: spokojnego i zdrowego odpoczynku
niedzielnego, Bożej Opieki i błogosławieństwa na cały tydzień.
Dzieciom, młodzieży i wszystkim, którzy rozpoczęli wakacje letnie życzymy
dużo radości, bezpieczeństwa, nabrania sił i przeżycia tego czasu z Bogiem.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych zapewniając ich o
pamięci w naszych modlitwach.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

17.07.2005 – 16 Niedziela Zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie

1. Przypominamy, że w Roku Eucharystycznym każda
Niedziela jako Dzień Pański nakłada na nas szczególny
obowiązek uczestniczenia we Mszy Świętej, która jako
powtórzenie Ofiary Krzyżowej jest dla nas
niezastąpionym źródłem Łaski Bożej
2. W tym tygodniu w liturgii obchodzić będziemy:
- w poniedziałek - bł. Szymona z Lipnicy, kapłana.
- w środę - bł. Czesława, kapłana
- w piątek - św. Marii Magdaleny
- w sobotę – święto św. Brygidy, zakonnicy, patronki
Europy

3. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze
Zakonne Seminarium, na biednych w parafii i na prace
prowadzone przy generalnym remoncie organów w
prezbiterium kościoła.
Prace te zmierzają już ku końcowi, dlatego serdecznie i
gorąco prosimy Parafian, których na to stać o ofiary na
ten cel.
4. Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej,
naszym Drogim Parafianom i Gościom życzymy wiele
radości i miłego wypoczynku niedzielnego, zdrowia,
Bożej Opieki i błogosławieństwa na cały tydzień.
Pozdrawiamy serdecznie ludzi chorych, starszych i
samotnych zapewniając o pamięci w naszych
modlitwach

Wszystkim życzymy: SZCZĘŚĆ BOŻE !

Kanonicy Regularni Laterańscy

17.07.2005 – 16 Niedziela Zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie

5. Przypominamy, że w Roku Eucharystycznym każda Niedziela jako Dzień
Pański nakłada na nas szczególny obowiązek uczestniczenia we Mszy
Świętej, która jako powtórzenie Ofiary Krzyżowej jest dla nas
niezastąpionym źródłem Łaski Bożej
6. W tym tygodniu w liturgii obchodzić będziemy:
- w poniedziałek - bł. Szymona z Lipnicy, kapłana.
- w środę - bł. Czesława, kapłana
- w piątek - św. Marii Magdaleny

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

7. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium,
na biednych w parafii i na prace prowadzone przy generalnym remoncie
organów w prezbiterium kościoła.
Prace te zmierzają już ku końcowi, dlatego serdecznie i gorąco prosimy
Parafian, których na to stać o ofiary na ten cel.

8. Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim
Parafianom i Gościom życzymy wiele radości i miłego wypoczynku
niedzielnego, zdrowia, Bożej Opieki i błogosławieństwa na cały
tydzień. Pozdrawiamy serdecznie ludzi chorych, starszych i
samotnych zapewniając o pamięci w naszych modlitwach
Wszystkim życzymy: SZCZĘŚĆ BOŻE !

Kanonicy Regularni Laterańscy

24.07.2005 – 17 Niedziela Zwykła
Ogłoszenia parafialne

9. W dzisiejszą niedzielę przypada wspomnienie św. Kingi, dziewicy
10. W tym tygodniu w liturgii obchodzić będziemy:

- poniedziałek – . święto św. Jakuba, apostoła, oraz wspomnienie św. Krzysztofa,
patrona kierowców i podróżujących. Poświęcenie pojazdów na placu
kościelnym po Mszy Św. wieczornej o godz.19.00
- we wtorek świętych Joachima i Anny, Rodziców NMP
-

we piątek – św. Marty
w sobotę – św. Piotra Chryzologa, biskupa i doktora Kościoła

11. W miesiącu sierpniu nie będzie konferencji dla narzeczonych przy naszej parafii.
12. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na
biednych w parafii i na prace remontowe przy organach w prezbiterium naszego
kościoła.
13. Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszła
śp. Maria Cios z ul. Bożego Ciała
śp. Aniela Fugiel z Pl. Wolnica
śp. Tadeusz Siemień z ul. Jakuba
śp. Amelie Dłużniewska z Prokocimia
śp. Renata Dobrowolska y ul. Starowiślnej
Wieczny odpoczynek …

14. Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom
i Gościom życzymy wiele radości i miłego wypoczynku niedzielnego, zdrowia,
Bożej Opieki i błogosławieństwa na cały tydzień.
Pozdrawiamy serdecznie ludzi chorych, starszych i samotnych zapewniając o
pamięci w naszych modlitwach.
Wszystkim życzymy: SZCZĘŚĆ BOŻE !

Kanonicy Regularni Laterańscy

31.07.2005 – 18 Niedziela Zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie

1. W dniu dzisiejszym przypada wspomnienie św. Ignacego z Loyoli.

2. W tym tygodniu w Liturgii obchodzić będziemy:
- w poniedziałek św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła. W tym dniu
przypada 61 rocznica Powstania Warszawskiego. Stąd w naszych modlitwach w
sposób szczególny pamiętamy o uczestnikach bohaterskiego zrywu o niepodległość
naszej Ojczyzny.
- we wtorek św. Euzebiusza Z Vercelli, biskupa z Zakonu Kanoników Regularnych
- w czwartek św. Jana Marii Vianneya, kapłana, patrona proboszczów.
- w sobotę obchodzimy Święto Przemienienia Pańskiego.

3. We wtorek można uzyskać w kościołach parafialnych odpust zupełny (Porcjunkuli).
Warunkiem uzyskania tego odpustu jest wypełnienie zwyczajnych wymagań i
nawiedzenie kościoła oraz odmówienie w nim modlitwy: Ojcze Nasz... i Wierzę... .

4. W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek, Pierwszy Piątek i Pierwsza Sobota
sierpnia.

5. Zapraszamy na koncert muzyki sakralnej, który odbędzie się w naszym kościele w
środę, 17 sierpnia, po Mszy św. o godz. 19. 00. W repertuarze koncertu są śpiewy
gregoriańskie z towarzyszeniem saxofonu oraz utwory Ave Maria Marcela Dupre.

6. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na
biednych w parafii i na prace remontowe przy organach w prezbiterium naszego
kościoła.

7. Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszła:
śp. Elżbieta Mączka z ul. Dietla
W intencji zmarłych parafian, zmarłych z naszych rodzin:
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... .

8. Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i
Gościom życzymy wiele radości i miłego wypoczynku niedzielnego, zdrowia,
Bożej Opieki i błogosławieństwa na cały tydzień. Pozdrawiamy serdecznie ludzi
chorych, starszych i samotnych zapewniając o pamięci w naszych modlitwach
Wszystkim życzymy: SZCZĘŚĆ BOŻE !

Kanonicy Regularni Laterańscy

6.08.2005 – 19 Niedziela Zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie

1. W tym tygodniu w liturgii obchodzić będziemy:
- w poniedziałek św. Dominika, kapłana
- we wtorek Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein),
dziewicy i męczennicy, patronki Europy
- w środę Święto św. Wawrzyńca, diakona i męczennika
- w czwartek wspomnienie św. Klary, dziewicy

- w sobotę obchodzimy Święto Najświętszej Maryi Panny
Kalwaryjskiej.
Szczegółowy program uroczystości w Kalwarii Zebrzydowskiej
znajduje się w gablocie przy kościele.

2. Zapraszamy na koncert muzyki sakralnej, który odbędzie się w naszym
kościele 17 sierpnia, w środę, po Mszy św. o godz. 19.00. W repertuarze
koncertu są śpiewy gregoriańskie z towarzyszeniem saxofonu oraz
utwory Ave Maria Marcela Dupre.

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

3. Z naszej rodziny parafialnej w minionym tygodniu Bóg powołał
do wieczności:
śp. Bożenę Fic z ul. Estery
W intencji zmarłych parafian, zmarłych z naszych rodzin:
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... .

4. Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim
Parafianom i Gościom życzymy wiele radości i miłego wypoczynku
niedzielnego, zdrowia, Bożej Opieki i błogosławieństwa na cały
tydzień.
W tym czasie pielgrzymek łączymy się w modlitwie z pątnikami
zdążającymi na Jasną Górę oraz do innych sanktuariów

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

Wszystkim życzymy: SZCZĘŚĆ BOŻE !

Kanonicy Regularni Laterańscy

14.08.2005 – 20 Niedziela Zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie
1. W dniu dzisiejszym przypada wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i
męczennika.

2. Jutro - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, która jest najstarszym
Świętem Maryjnym w Kościele. Kościół poucza nas, że: „Niepokalana Matka Boga, Maryja
zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z duszą i ciałem została wzięta do
chwały niebieskiej”.
Jest to święto nakazane, które zobowiązuje katolika do uczestnictwa we Mszy św. Porządek
Mszy św. jak w niedzielę.
Tradycyjne poświęcenie, ziół, kwiatów i owoców w tym dniu odbędzie się po Mszy
św. o godz. 930 i 1100 .
Dziś przypada też 85 rocznica „Cudu nad Wisłą”. Przez wstawiennictwo Matki Bożej
polecajmy Panu Bogu naszą Ojczyznę, a dla tych, którzy oddali życie w obronie Polski, prośmy
o zbawienie wieczne.

3. W tym tygodniu w Liturgii obchodzić będziemy:

- we wtorek, 16 sierpnia, wspomnienie św. Stefana Węgierskiego, króla.
W tym dniu imieniny obchodzi ks. dr Stefan Ryłko CRL. Msza św. w Jego intencji, zostanie
odprawiona godz. 800.
W tym dniu zapraszamy też na Mszę św. o godz. 1900 za Sługę Bożego Ojca Świętego Jana
Pawła II o szybkie jego wyniesienie do grona świętych i błogosławionych.

- w środę Święto św. Jacka, kapłana, patrona Archidiecezji Krakowskiej
- w sobotę wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła.

4. Ponawiamy też zaproszenie na koncert muzyki sakralnej, który odbędzie się w naszym
Kościele w środę, 17 sierpnia. Szczegóły koncertu znajdują się na afiszu w gablocie, przed
wejściem do Kościoła.

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

6. Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszli:
Śp. Tadeusz Solak z ul. Starowiślnej
Stanisław Grabiec z Pl. Wolnica
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i
Gościom życzymy wiele radości i miłego wypoczynku niedzielnego, zdrowia, Bożej
Opieki i błogosławieństwa na cały tydzień. Pozdrawiamy serdecznie ludzi chorych,
starszych i samotnych zapewniając o pamięci w naszych modlitwach.

Wszystkim życzymy: SZCZĘŚĆ BOŻE !

Kanonicy Regularni Laterańscy

21.08.2005 – 21 Niedziela Zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie

1. W dniu dzisiejszym przypada wspomnienie św. Piusa X Papieża

2. W tym tygodniu w Liturgii obchodzić będziemy:
- w poniedziałek wspomnienie Najśw. Maryi Panny Królowej
- w środę Święto liturgiczne św. Bartłomieja, apostoła
- w piątek Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
W tym dniu w łączności z Episkopatem i wiernymi zgromadzonymi na Jasnej Górze
odmówimy Akt Zawierzenia Narodu Polskiego Matce Bożej w czasie każdej Mszy św.
Msze św. 6.30, 8.00, 12.00 i 19.00
- w sobotę w naszych kościołach zakonnych święto św. Moniki, matki św. Augustyna.
- w przyszłą niedzielę Uroczystość św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła,
Patrona Zakonu Księży Kanoników Regularnych Laterańskich.
Św. Augustyn jest drugim patronem naszego kościoła parafialnego. Suma odpustowa
o godzinie 9.30.

3. W najbliższą sobotę - 27 sierpnia - uroczysty ingres Ks. Abp. Stanisława
Dziwisza do Katedry Wawelskiej o godz. 10. 15 i o godz. 11.20 uroczysta Msza św.
przed Bazyliką Mariacką na Rynku Głównym. W zakrystii są do odebrania karty wstępu
na powyższą uroczystość. Zachęcamy wszystkich parafian do modlitwy w intencji
nowego Pasterza Archidiecezji Krakowskiej.

4. Na ołtarzu Miłosierdzia Bożego i św. Michała Archanioła są wystawione puszki na
PAT i KUL, zachęcamy do składania ofiar.

5. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na biednych
w parafii i na spłacenie prac remontowych przy organach w prezbiterium naszego
kościoła.

6. Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszli:
śp. Jan Michalski z ul. Miodowej
śp. Ryszard Wierzbowski z ul. Rzeszowskiej

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

śp. Maria Gądek-Piszczek, z ul. Berka Joselewicza.

7. Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom
i
Gościom życzymy wiele radości i miłego wypoczynku niedzielnego, zdrowia,
Bożej
Opieki i błogosławieństwa na cały tydzień. Pozdrawiamy serdecznie ludzi
chorych,
starszych i samotnych zapewniając o pamięci w naszych modlitwach.
Wszystkim życzymy: SZCZĘŚĆ BOŻE !

Kanonicy Regularni Laterańscy

22.08.2004 – 21 Niedziela Zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie

3. W dniu dzisiejszym przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej
4. W tym tygodniu w Liturgii obchodzić będziemy:
- we wtorek Święto św. Bartłomieja, apostoła
- w czwartek Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.
W tym dniu w łączności z Episkopatem i wiernymi zgromadzonymi na Jasnej Górze
odmówimy Akt Zawierzenia Narodu Polskiego Matce Bożej w czasie każdej Mszy św.
- w piątek w naszych kościołach zakonnych święto św. Moniki, matki św. Augustyna.
- w sobotę Uroczystość św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła, Patrona Zakonu
Księży Kanoników Regularnych Laterańskich
Św. Augustyn jest drugim patronem naszego kościoła parafialnego. Zapraszamy na
Mszę św. odpustową w sam dzień Świętego o godz. 1900, a po Mszy św. przy Jego
ołtarzu odmówimy litanię do Świętego i ucałujemy Jego relikwie.

3. Na ołtarzu Miłosierdzia Bożego i św. Michała archanioła są wystawione puszki na PAT i
KUL, zachęcamy do składania ofiar.

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

5. Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszli:
Władysław Żak z ul. Józefa
Józefa Sroka z ul. Starowiślnej
Zofia Szymańska z ul. Jakuba
Magdalena Szczyglewska z ul. Sebastiana
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

6.. Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim
Parafianom i Gościom życzymy wiele radości i miłego wypoczynku
niedzielnego, zdrowia, Bożej Opieki i błogosławieństwa na cały tydzień.
Pozdrawiamy serdecznie ludzi chorych, starszych i samotnych zapewniając
o pamięci w naszych modlitwach.

Wszystkim życzymy: SZCZĘŚĆ BOŻE !
Kanonicy Regularni Laterańscy

28.08.2005r.-XXII –Niedziela Zwykła.
Ogłoszenia Duszpasterskie.

1.W dniu dzisiejszym przypada Uroczystość św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła,

Patrona Zakonu Księży Kanoników Regularnych Laterańskich.

Św. Augustyn jest drugim Patronem naszej Bazyliki Bożego Ciała, dlatego dzisiaj można uzyskać
odpust zupełny przy zachowaniu wymaganych przez Kościół warunków.

Suma odpustowa o godz. 9.30, a po Mszy św. litania do św. Augustyna i ucałowanie Relikwii św.

2.W czwartek – 1 września rozpoczęcie Nowego Roku Szkolnego. Serdecznie zapraszamy wszystkie
dzieci szkolne i młodzież oraz rodziców, nauczycieli i wychowawców na uroczystą Mszę św. o
godzinie 8.00 rano, aby ten nowy rok pracy szkolnej rozpocząć w Imię Boże i z Bożym
błogosławieństwem.
Spowiedź św. dla dzieci i młodzieży w środę, 31. 08 br. od godz. 17.00 do 18.00.

3. Od czwartku po przerwie wakacyjnej powraca w dni powszednie Msza św. o godzinie 7.30, a w
niedziele Nieszpory o godzinie 18.30

4. W tym tygodniu przypada Pierwszy Czwartek, Pierwszy Piątek i Pierwsza Sobota miesiąca
września, nabożeństwa w te dni jak w ciągu roku.
Msza św. Pierwszo-piątkowa dla dzieci szkolnych i młodzieży o godzinie 17.00, okazja do spowiedzi
św. od godziny 16.30.

W pierwszą sobotę miesiąca „Wieczór Jana Pawła II” w naszych rodzinach. Na ołtarzu Miłosierdzia
Bożego i Michała Archanioła są wyłożone druki pomocne w przeprowadzaniu modlitwy i refleksji nad
nauczaniem Ojca św. Prosimy o zabranie ich do swoich domów.

5. Od najbliższej soboty, tj. od 3.09. rozpoczną się nauki przedmałżeńskie dla narzeczonych w Domu
Katechetycznym, ul. św. Wawrzyńca 6, początek spotkań o godzinie 17.00.

6. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na ubogich w Parafii i na
prace w kościele, szczególnie przy generalnym remoncie organów w prezbiterium.

9. Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszli:
-śp. Maria Malik z ul. Józefa
-śp. Ryszard Wierzbowski z ul. Rzeszowskiej
-śp. Zofia Rozkosz z ul. Podbrzezie

Wieczny Odpoczynek racz ...

10. Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i Gościom życzymy
zdrowego i miłego wypoczynku niedzielnego, Bożej opieki i błogosławieństwa w nowym tygodniu.
Dzieciom i młodzieży w Nowym Roku Szkolnym wiele radości i samych dobrych wyników w nauce,
zdrowia i Bożego błogosławieństwa.
Pozdrawiamy ludzi chorych , starszych i samotnych polecając ich w modlitwach.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże !

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

4.09.2005r. – XXIII - Niedziela Zwykła

Ogłoszenia duszpasterskie

1.

W tym tygodniu w Liturgii obchodzić będziemy:
- w środę – św. Melchiora Grodzieckiego, kapłana i męczennika,

- w czwartek – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, w tym dniu przypada też Święto Matki Bożej
Gietrzwałdzkiej, upamiętniające cudowne objawienia Matki Bożej polskim dzieciom w Gietrzwałdzie na
Warmii. Objawienia te zostały uznane przez władzę kościelną.
Nasza Parafia organizuje Pielgrzymkę do Gietrzwałdu na Uroczystości Odpustowe, które odbędą się w
następną niedzielę 11 września. Dokładne informacje o odpuście w Gietrzwałdzie i pielrzymce znajdują się w
gablotach przed kościołem.

- w piątek – bł. Anieli Salawy, dziewicy.

2.

Od soboty 3 września rozpoczęły się wrześniowe spotkania dla narzeczonych w Domu
Katechetycznym przy ul. Św. Wawrzyńca 6, początek spotkań o godz. 17.00. i trwać będą przez
cztery kolejne soboty.

3.

Od najbliższej środy – 7 września rozpoczynają się próby chóru parafialnego. Spotkania w każdą
środę o godz.19 w Domu Katechetycznym. Chór ten istnieje od przeszło 60 lat i aby mógł dalej

rozwijać się i uświetniać nabożeństwa konieczny jest nabór nowych członków. Kierujemy więc
gorące i serdeczne zaproszenie do wszystkich, młodszych i starszych z dobrymi głosami do
wstępowania do chóru parafialnego. Chór parafialny prowadzi nasz Organista pan Jarosław.
4.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci szkolne z terenu naszej parafii na Mszę św. szkolną
w każdą niedzielę o godz. 11.00.

7. W niedzielę 18 września zapraszamy młodzież gimnazjalną wraz z rodzicami na Mszę św.
o
godz. 16.00. Będzie to rozpoczęcie całorocznego przygotowania do Sakramentu Bierzmowania.
Klasy III gimnazjalne, które przyjmą Sakrament Bierzmowania roku 2006., będą miały trzy spotkania
w każdym miesiącu, a klasy I i II gimnazjalne – jako dalsze przygotowanie do tego Sakramentu dwa razy w miesiącu.
Przypominamy o zarządzeniu Episkopatu Polski, że Pierwszą Komunię Św. i Sakrament
Bierzmowania należy przyjąć w swojej parafii.
8. Dziś przed kościołem zbierane są ofiary do puszek przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i
Parafialny CARITAS na przybory szkolne dla biednych dzieci z naszej parafii.

9. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na nasze Zakonne
Seminarium, na ubogich w parafii i na prace w kościele. Informujemy, że zostały
zakończone prace przy generalnym remoncie organów w prezbiterium.
Poświęcenie organów i koncert muzyki organowej odbędą się w Niedzielę 26.09.
br.

10. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i Gościom życzymy spokojnego i
zdrowego wypoczynku niedzielnego, Bożej Opieki i błogosławieństwa w nowym tygodniu. Dzieciom i
młodzieży w rozpoczętym Nowym Roku Szkolnym życzymy wielu radości i samych dobrych wyników w nauce.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych zapewniając ich o pamięci w modlitwach.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

11.09.2005r. – 24 Niedziela Zwykła

Ogłoszenia Duszpasterskie
1.

Łączymy się dziś duchowo z pielgrzymami z naszej parafii, którzy udali się do Gietrzwałdu
na Warmii na odpust maryjny.

2.

W tym tygodniu w Liturgii obchodzić będziemy:
-

w poniedziałek – wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi.

-

we wtorek - Św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła,

-

3.

w środę – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, po Mszach św. o godz. 12.00 i
19.00 – ucałowanie Relikwii Krzyża św.,
w czwartek - wspomnienie Najświętszej Marii Panny Bolesnej,
w piątek - świętych męczenników: Korneliusza, papieża i Cypriana, biskupa.
Jest
to także miesięczny dzień modlitw w Intencji Sługi Bożego Jana Pawła II o szybkie
wyniesienie na ołtarze, oraz w int. naszej Ojczyzny i parafialnej grupy Rodziny Radia
Maryja, zapraszamy na Mszę św. o godzinie 19.00.
w sobotę – Św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła.

Przypominamy o stałych nabożeństwach w ciągu tygodnia w naszej Bazylice:
- w poniedziałki - Msza św. i modlitwy przed ołtarzem bł. Stanisława Kazimierczyka o
godz.8.00
- w środy - nabożeństwo do Matki Bożej Łaskawej przed Jej ołtarzem o godz.18.30,
- w czwartki - całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy Zwiastowania
Matki Bożej od godz.7.00, w ciągu dnia: o 12.30 - Różaniec, o 15.00 - Modlitwy do
Miłosierdzia Bożego, o 17.45 – Modlitwy Brackie, o 18.30 - Nieszpory z Modlitwą na
zakończenie dnia i błogosławieństwo Eucharystyczne, a o godz. 19.00 Msza św. o
powołania kapłańskie,
- w piątki - Droga Krzyżowa o godz. 18.30.

Każdego dnia o godz.17 jest wspólny Różaniec odmawiany przez grupy modlitewne, a po
wieczornej Mszy św.- 19.30 Koronka do Miłosierdzia Bożego.
W każdą niedzielę o godz. 7.30 są śpiewane Godzinki ku czci Matki Bożej pod
przewodnictwem pana organisty.

4.

W niedzielę 18 września zapraszamy młodzież gimnazjalną wraz z rodzicami na Mszę św.
o godz. 16.00. Będzie to rozpoczęcie całorocznego przygotowania do Sakramentu
Bierzmowania.

5.

Ponownie kierujemy serdeczne i gorące zaproszenie do Wszystkich, którzy chcą i lubią
śpiewać, o wstępowanie do Chóru Parafialnego. Próby chóru są w środę o godz. 19.00 w
Domu Katechetycznym

6.

Składamy serdecznie Bóg zapłać za Ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na biednych w
parafii i na prace w kościele.

7.

Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszli:
- śp. Adam Orłowski z ul. Wąskiej
- śp. Ignacy Książek z ul. Bożego Ciała
- śp. Józefa Marculanis z ul. Brzozowej
- śp. Ewa Sendor z ul. Dietla

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

8.

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i Gościom
życzymy: zdrowego i miłego wypoczynku niedzielnego, Bożej Opieki, błogosławieństwa i
wielu łask na cały tydzień.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych, zapewniając ich o pamięci w
modlitwach.
Wszystkim życzymy Szczęść Boże!

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy
18.09.2005 r. – 25 Niedziela Zwykła

Ogłoszenia Duszpasterskie
1.

W dzisiejszą Niedzielę przypada Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona
młodzieży polskiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
W trzecią niedzielę września, obchodzimy już tradycyjnie w Kościele Katolickim w Polsce,
Dzień Środków Społecznego Przekazu. Orędzie Sługi Bożego Ojca Św. Jana Pawła II na
Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2005 nosi tytuł: „Środki przekazu w
służbie porozumienia między narodami”. Naszą modlitwą ogarniamy wszystkich, którzy
informują i wychowują poprzez współczesne media, aby wzięli udział w głoszeniu Dobrej
Nowiny o zbawieniu człowieka.
Olbrzymi postęp techniczny, szybki rozwój i masowy dostęp do tych środków zmusza nas
odbiorców, byśmy roztropnie i mądrze z nich korzystali.

2.

Nabożeństwo Adoracyjne Najświętszego Sakramentu z udziałem Arcybractwa
Najświętszego Sakramentu i V Ran Pana Jezusa o godz. 18.30, po Nabożeństwie zebranie
Arcybractwa

3.

W tym tygodniu w Liturgii obchodzić będziemy:
- we środę – Święto liturgiczne – św. Mateusza, Apostoła i Ewangelisty,
- w czwartek - bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej, dziewicy,
- w piątek – św. Ojca Pio, zakonnika,

4.

W czwartek przypadają imieniny Ks. Wizytatora Prowincji Polskiej Kanoników
Regularnych Laterańskich Ks. lic. Tomasza Ratajczaka. Msza Święta w intencji Księdza
Solenizanta w środę o godz. 19, serdecznie zapraszamy do licznego udziału.
Otoczmy Go naszą modlitwą i życzliwością, i wypraszajmy Mu potrzebne Boże łaski do
kierowania naszym Zakonem w Polsce.

5.

Ogłoszenia Katechetyczne:

W dniu dzisiejszym zapraszamy młodzież gimnazjalną wraz z rodzicami na Mszę
św. o godz. 16.00. Będzie to rozpoczęcie całorocznego przygotowania do
Sakramentu Bierzmowania. Klasy III gimnazjalne, które otrzymają Bierzmowania
w kwietniu 2006r., będą miały trzy spotkania w każdym miesiącu, a klasy I i II
gimnazjalne – jako dalsze przygotowanie do tego Sakramentu - dwa razy w
miesiącu.
6.

Ponownie kierujemy serdeczne zaproszenie do wszystkich, którzy chcą i lubią śpiewać,
o wstępowanie do Chóru Parafialnego. Próby chóru odbywają się w każdą środę o godz.
19.00 w Domu Katechetycznym.

7.

Składamy serdecznie Bóg zapłać za Ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na biednych w
parafii i na prace remontowe organów w prezbiterium. Poświęcenie organów i koncert
odbędzie się w niedzielę 12 października o godz. 12.15.

8.

Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odszedł:
-

śp. Jan Kujawiński z ul. Jakuba

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

9.

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i Gościom
życzymy: zdrowego i miłego wypoczynku niedzielnego, Bożej Opieki, błogosławieństwa i
wielu łask na cały tydzień.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych, zapewniając ich o pamięci w
modlitwach.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

25.09.2005r.- 26 Niedziela Zwykła
Ogłoszenia duszpasterskie

1.

W dniu dzisiejszym przypada wspomnienie błogosławionego Władysława z
Gielniowa, kapłana, patrona Warszawy.
Zapraszamy do wspólnego śpiewania Nieszporów Niedzielnych o godzinie 18.30.

2.

W tym tygodniu w Liturgii obchodzić będziemy:
- we wtorek – św. Wincentego a Paulo, kapłana,
- w środę – św. Wacława, męczennika, patrona katedry wawelskiej,
- w czwartek – Święto liturgiczne - Świętych Archaniołów: Michała, Gabriela, i Rafała,
- w piątek - św. Hieronima , kapłana i doktora Kościoła
- w sobotę - św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła,

3.

W sobotę 1 października rozpoczęcie Nabożeństw Różańcowych o godz. 18.15. Na
rozpoczęcie i zakończenie oraz w każdą niedzielę procesja.
Do modlitwy różańcowej zachęca nas i wzywa Matka Boża we wszystkich swoich
objawieniach, w tym również na Polskiej Ziemi w Gietrzwałdzie.
Zapraszamy wszystkich Parafian, dzieci, młodzież, rodziców, ludzi starszych do wspólnej
modlitwy różańcowej.
W przyszłą niedzielę 2 października Nabożeństwo Różańcowe zostanie odprawione
wyjątkowo o godz. 18.00 z procesją w kościele do pięciu ołtarzy.

4.

W tym tygodniu przypada I Sobota Miesiąca.

5.

W sobotę 1 października rozpocznie się kolejna seria nauk dla narzeczonych w Domu
Katechetycznym o godz. 17.00.

6.

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na biednych w
Parafii, na prace w kościele i na pomoce szkolne dla dzieci z ubogich rodzin.

7.

Poświęcenie organów odbędzie się w niedzielę 2 października o godz. 12.15. a po Mszy Św.
koncert muzyczny. Na ołtarzach są wyłożone specjalne zaproszenia na tę uroczystość
parafialną. Ofiary złożone na tej Mszy Św. będą przeznaczone na spłatę remontu organów
prezbiterium, za które z góry serdecznie dziękujemy.

8.

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, Parafianom i Gościom życzymy:
zdrowego i miłego przeżycia niedzieli oraz błogosławieństwa Bożego na nowy tydzień
pracy i nauki.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych, zapewniając ich o pamięci w
modlitwach.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

2.10.2005 – 27 Niedziela Zwykła
Ogłoszenia Duszpasterskie

1.

W dzisiejszą niedzielą rozpoczyna się w Kościele Tydzień Miłosierdzia. Obchodzony jest pod
hasłem: „Eucharystia posłaniem do służby potrzebującym”.
Wokół nas ciągle przybywa ludzi ubogich, cierpiących i potrzebujących pomocy. Nasza
postawa modlitewna i konkretne czyny miłosierdzia będą widocznym świadectwem realizacji
słów Pana Jezusa: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny”.
Przy ołtarzu Św. Michała Archanioła wystawiona jest puszka na pomoc potrzebującym.
Są też wyłożone Deklaracje wsparcia i druki Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
Zachęcamy wszystkich, kogo stać, do wsparcia tych szlachetnych dzieł czynnego miłosierdzia.

2.

Zapraszamy Parafian na Nabożeństwo Różańcowe z procesją w kościele do pięciu ołtarzy o
godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy do licznego udziału.
Rozważania tajemnic różańcowych poprowadzą nasi klerycy, a poszczególne dziesiątki Różańca
poprowadzą: 1 – ministranci i asysta, 2 – Członkowie Żywego Różańca; 3 – Rodzina Radia
Maryja i Adopcja dziecka nie narodzonego; 4 – Kościół domowy i Katolickie Stowarzyszenie
Rodzin; 5 – Arcybractwo Najświętszego Sakramentu i V Ran Pana Jezusa. Modlić się będziemy
szczególnie w intencji ludzi chorych, cierpiących i samotnych oraz w intencji Sługi Bożego Jana
Pawła II o szybkie wyniesienie do chwały błogosławionych.

3.

W tym tygodniu w Liturgii obchodzić będziemy:
- we wtorek – św. Franciszka z Asyżu
- w środę – św. Faustyny Kowalskiej, dziewicy, apostołki Miłosierdzia Bożego.
- w piątek– Najświętszej Maryi Panny Różańcowej.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca października, Msza
św. dla dzieci i młodzieży o godz. 17.00, spowiedź św. przed Mszą św.

4.

Kierujemy prośbę do rodziców i młodzieży gimnazjalnej, aby na spotkania formacyjne do
Sakramentu Bierzmowania przychodzić od początku i nie odkładać na później.
Przypominamy też o postanowieniu Episkopatu Polski, że młodzież na spotkania przed
Bierzmowaniem uczęszcza do swoich parafii zamieszkania. Spotkania te odbywają się trzy
razy w miesiącu w małych grupach.
Również klasy I i II gimnazjalne mają spotkania w Domu Katechetycznym jako dalsze
przygotowanie do Bierzmowania raz w miesiącu. Dokładny plan spotkań zostanie wywieszony
w gablotach przy kościele.
Spotkanie dla rodziców dzieci kl. II A i II B ze Szkoły Podstawowej nr 11 odbędzie się w
czwartek, 6 października, o godz. 17.30 w salkach katechetycznych.

5.

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na biednych w
Parafii i na prace w kościele.
Dziś przed kościołem można nabyć książkę wydaną przez naszego Ks. Proboszcza: Modlitwy i
Pieśni do Matki Boże. Książka ta zawiera również płytę do odtworzenia na komputerze.

6.

Z naszej rodziny parafialnej odeszli:
śp. Stanisław Ciesielski z ul. Bożego Ciała
śp. Regina Wiche z ul. Miodowej
śp. Władysława Pachońska z ul. Starowiślnej
śp. Elżbieta Sroka z ul. Bożego Ciała
Wieczny odpoczynek …

7.

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i Gościom
życzymy: zdrowego i miłego wypoczynku niedzielnego, Bożej Opieki, błogosławieństwa i wielu
łask na cały tydzień.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych, zapewniając ich o pamięci w modlitwach.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

9.10.2005 - 28 Niedziela Zwykła
Ogłoszenia Duszpasterskie

1. W dniu dzisiejszym przypada święto bł. Wincentego Kadłubka, biskupa.
Nabożeństwo Różańcowe z procesją w kościele o godz. 18.15, modlitwę
poświecimy szczególnie w intencji Ojczyzny i wszystkich Polaków o mądre i
odpowiedzialne wybory. Zachęcamy do licznego udziału w dzisiejszym
nabożeństwie.

2. W tym tygodniu w Liturgii obchodzić będziemy:
- w poniedziałek – bł. Marii Angeli Truszkowskiej, dziewicy
- w czwartek – Bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana

- w piątek – Św. Małgorzaty Marii Alacoque, dziewicy
- w sobotę – Św. Teresy z Avilla, dziewicy i doktora Kościoła

3. Kierujemy gorącą prośbę do rodziców i serdeczną zachętę do dzieci i
młodzieży o włączenie się do służby ołtarza jako ministranci i lektorzy, a
dziewcząt do Asysty. Brak ministrantów starszych i młodszych w
czasie Mszy św. i dziewcząt na nabożeństwach jest smutnym i
niepokojącym obrazem parafii. Odpowiedzialnym za Służbę Ołtarza
jest Ks. Wojciech Ćwikała.
4. Przypominamy młodzieży klas I, II, III Gimnazjum o konieczności
systematycznego uczęszczania do swojej parafii na spotkania
przygotowujące do Sakramentu Bierzmowania. Dokładny plan
spotkań jest wywieszony w gablotkach przed kościołem, na drzwiach
Domu Katechetycznego i w szkole.
5. W sobotę 15 października Pielgrzymka Młodzieżowych Grup
Apostolskich do Relikwii św. Jadwigi Królowej i Wawelskiego Krzyża,
początek pielgrzymki o godz. 8 w Katedrze na Wawelu.
W przyszłą Niedzielę obchodzić będziemy V Dzień Papieski

6. Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na nasze Zakonne Seminarium, na
biednych i na prace w kościele.
7. Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszły:
-śp. Władysław Gatlik z ul. św. Sebastiana
-śp. Stanisław Kania z ul. Starowiślnej
Wieczny Odpoczynek racz im dać Panie...

8. Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom i
Gościom życzymy: zdrowego i miłego wypoczynku niedzielnego, Bożej Opieki,
błogosławieństwa i wielu łask na cały tydzień.
Pozdrawiamy ludzi chorych, starszych i samotnych, zapewniając ich o pamięci
w modlitwach.
Wszystkim życzymy: Szczęść Boże!
Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

