2018 rok
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NOWY ROK – 01.01.2018
ÓSMY DZIEŃ OKTAWY NARODZENIA PAŃSKIEGO
SKIEGO
UROCZYSTO
UROCZYSTOŚĆ
ŚWIĘTEJ BOŻEJ
EJ RODZICIELKI

Rozpoczął się Nowy Rok Pański
Pański 2018. Naszym Drogim Parafianom, naszym Gościom
Go
i
Dobrodziejom dziękujemy
kujemy za wspólnie przeżyty
prze
rok 2017. Dziękujemy
kujemy za wszelkie dobro
jakie otrzymała nasza Rodzina Parafialna. Dziękujemy za Wasząą modlitwę,
modlitw za Waszą
obecność. Dziękujemy za życzliwość.
życzliwo
Na Nowy Rok Pański
Pa ski 2018 w imieniu Wspólnoty Zakonu Kanoników
Regularnych Laterańskich życzę
życz Bożego błogosławieństwa,
stwa, pokoju, zdrowia i miłości
miło
od
Boga przez wstawiennictwo Świętej
Świ
Bożej Rodzicielki Maryi.

Ogłoszenia duszpasterskie
1.
Dziękujemy
kujemy wszystkim, którzy wczoraj wzięli
wzi udział w Mszy Św. i nabożeństwie
nabo
na
zakończenie
czenie Starego Roku 2017. Dzisiaj 1 stycznia – Uroczystość Świętej
ętej Bożej
Bo Rodzicielki,
51 Światowy Dzień Pokoju - dzień modlitwy o pokój na świecie.
wiecie. Msze Św. dzisiaj są
odprawiane jak w każdą niedzielę.
niedziel

2.
W każdą niedzielę i czwartek o godz. 18.30 śpiewamy Nieszpory. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy.
3.
W tym tygodniu 1 czwartek, 1 piątek i 1 sobota miesiąca. Msza Św. ku czci Najśw.
Serca Pana Jezusa w piątek o 12.00. Msza Św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi w sobotę o
11.00. Msza Święta w sobotę jest odprawiana w int. Dobrodziejów Parafii i Klasztoru
Bożego Ciała.
4.
W sobotę Uroczystość Objawienia Pańskiego – Święto Trzech Króli. Tego dnia Msze
Święte będą odprawiane jak w każdą niedzielę. Na każdej Mszy Św. będziemy błogosławić
kadzidło i kredę. Taca z Trzech Króli przeznaczona jest na Misje.
5.
W następną niedzielę Święto Chrztu Pańskiego. Będziemy dziękować Bogu za
wielką łaskę Chrztu Świętego, jaką każdy z nas otrzymał.
6.
Kolędę, czyli wizytę duszpasterską w naszej Parafia rozpoczniemy jutro, we wtorek 2
stycznia. Kolęda będzie trwała do 17 stycznia. Plan Kolędy wywieszony jest w gablotach
Bazyliki i na stronie internetowej parafii. Plan Kolędy roznosili Klerycy gdy chodzili z
opłatkami. W każdy dzień, gdy będzie trwała Kolęda w Parafii, będzie sprawowana Msza
Święta o godz. 12.00 w int. tych Parafian, którzy tego dnia przyjmują kolędę.
7.
Na dobre przeżycie wszystkich dni Nowego Roku Pańskiego 2017 przyjmijmy
błogosławieństwo Wszechmogącego Boga.

Kanonicy Regularni Laterańscy
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – 06.01.2018
ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI

Przeżywamy dzisiaj Uroczystość Objawienia Pańskiego. W tradycji Polskiej ta
uroczystość nazywana jest Świętem Trzech Króli. W kościołach kapłani błogosławią i
poświęcają kredę i kadzidło na pamiątkę darów, które Trzej Królowie ofiarowali
Nowonarodzonemu Zbawicielowi świata.

Msze Święte w dzisiejsze Święto są odprawiane w naszej bazylice jak w każdą
niedzielę.

Dzisiaj przypada 1 sobota miesiąca. Msza Św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi o
godz. 11.00. W każdą pierwszą sobotę miesiąca Msza Święta o godzinie 12.00 jest
odprawiana w int. Dobrodziejów Parafii i Klasztoru Bożego Ciała.

W każdą niedzielę i czwartek o godz. 18.30 śpiewamy Nieszpory. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy.

Od 2 stycznia trwa w naszej parafii wizyta duszpasterska czyli kolęda. Kolęda będzie
trwała do 17 stycznia. Plan Kolędy wywieszony jest w gablotach Bazyliki i na stronie
internetowej parafii. Plan Kolędy roznosili Klerycy gdy chodzili z opłatkami. W każdy dzień,
gdy będzie trwała Kolęda w Parafii, będzie sprawowana Msza Święta o godz. 12.00 w int.
tych Parafian, którzy tego dnia przyjmują kolędę.

Już jutro pierwsza niedziela w Nowym Roku. Ta niedziela to Święto Chrztu Pana
Jezusa. Jest to okazja, aby podziękować Bogu za Sakrament Chrztu Świętego i odnowić nasze
przyrzeczenia chrzcielne.
Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary na potrzeby naszej Parafii i za dzisiejsze
ofiary złożone na tacę, które są przeznaczone na Misje.
Wychodząc z kościoła można otrzymać kredę i kadzidło. Prosimy o ofiarę za kredę i
kadzidło aby można było zapłacić za nie tym, którzy je dla nas przygotowali.
Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłego dnia
świątecznego, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela. Niech nasze domy i
mieszkania napełnią się dymem kadzideł, a nasze serca niech Bóg napełni
błogosławieństwem, pokojem i radością.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO – 07.01.2018

Dzisiaj przeżywamy Święto Chrztu Pańskiego i dziękujemy Bogu za dar Chrztu
Świętego, jaki każdy z nas otrzymał. Dzisiejsze święto kończy okres Narodzenia
Pańskiego. Od jutra rozpoczyna się w liturgii okres zwykły, który będzie trwał do Środy
Popielcowej, która w tym roku przypada 14 lutego.

W każdą niedzielę i w czwartek śpiewamy Nieszpory. W środę nabożeństwo do Matki
Bożej Matki Zbawiciela. W piątek Droga Krzyżowa. Nabożeństwa rozpoczynamy o godz.
18.30. Za zmarłych poleconych w Wypominkach rocznych modlimy się w każdą niedzielę
o godz. 9.10.

W naszej Parafii trwa w naszej parafii wizyta duszpasterska czyli kolęda. Kolęda będzie
trwała do 17 stycznia. Plan Kolędy wywieszony jest w gablotach Bazyliki i na stronie
internetowej parafii. Plan Kolędy roznosili Klerycy gdy chodzili z opłatkami. W każdy
dzień, gdy będzie trwała Kolęda w Parafii, będzie sprawowana Msza Święta o godz. 12.00
w int. tych Parafian, którzy tego dnia przyjmują kolędę.

W czasie trwania kolędy Kancelaria Parafialna jest czynna tylko w godzinach
porannych: od wtorku do soboty. W środę i piątek po południu kancelaria nieczynna.

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

W sobotę 13 stycznia dzień urodzin obchodzi Ks. Ryszard Siuta CRL. Msza Święta w
int. Ks. Ryszarda w sobotę o godzinie 12.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w minionym tygodniu na potrzeby
Parafii. Dziękujemy za ofiary indywidualne składane na prace prowadzone przy Bazylice.

Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszła + Grażyna Matlak, mieszkała przy
ulicy Bocheńskiej. Polecajmy ją Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek racz jej dać
Panie …

Wszystkim naszym Drogim Parafianom, naszym Gościom i Dobrodziejom życzymy
miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa oraz opieki Matki Zbawiciela. Niech nasi
święci patronowie, których imiona otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym, uproszą nam
obfite błogosławieństwo Boga.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
2 NIEDZIELA ZWYKŁA – 14.01.2018

Dzisiaj 2 Niedziela Zwykła. W każdą niedzielę i w czwartek śpiewamy Nieszpory. W
środę nabożeństwo do Matki Bożej Matki Zbawiciela. W piątek Droga Krzyżowa.

Nabożeństwa rozpoczynamy o godz. 18.30. Za zmarłych poleconych w Wypominkach
rocznych modlimy się w każdą niedzielę o 9.10.

W naszej Parafii trwa wizyta duszpasterska czyli kolęda. Kolęda będzie trwała do 17
stycznia. Plan Kolędy wywieszony jest w gablotach Bazyliki i na stronie internetowej
parafii. W każdy dzień, gdy będzie trwała Kolęda w Parafii, będzie sprawowana Msza
Święta o godz. 12.00 w int. tych Parafian, którzy tego dnia przyjmują kolędę.

W środę 17 stycznia przypada XXI Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim. W dniach
od 18 do 25 stycznia, jak każdego roku, przeżywać będziemy Tydzień Modlitw o jedność
Chrześcijan.

W czwartek o godzinie 17.00 w Sali katechetycznej spotkanie dla Kandydatów do
bierzmowania. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy przygotowuję się do przyjęcia
sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

W niedzielę wspomnienie św. Agnieszki, Dziewicy i męczennicy. W tym dniu przypada
dzień imienin naszego Pana Organisty Jarosława. Msza Św. w int. Pana Organisty w
niedzielę o godz. 12.15. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

21 stycznia - Dzień Babci, 22 stycznia – Dzień Dziadka. Babciom i Dziadkom
składamy najlepsze życzenia i te życzenia w następną niedzielę będziemy łączyć z modlitwą
za nasze babcie i za naszych dziadków.

21 stycznia po Mszy Świętej o godzinie 9.30 Opłatek dla Arcybractwa V Ran Pana
Jezusa i adoracji Najświętszego Sakramentu, Żywego Różańca i Margaretek. Już dziś
serdecznie zapraszamy.

Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiary złożone w minionym tygodniu na potrzeby
Parafii. Dziękujemy za ofiary indywidualne składane na prace prowadzone przy Bazylice.

Z naszej rodziny parafialnej do wieczności odeszli + Bolesław Walas z ul. Starowiślnej,
+ Aniela Nowak z ul. Nowej i + Krystyna Perończyk z ul. Bocheńskiej. Polecajmy ich
Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie …

Wszystkim naszym Drogim Parafianom, naszym Gościom i Dobrodziejom
życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
4 NIEDZIELA ZWYKŁA – 28.01.2018

Dzisiaj 4 Niedziela Zwykła. W każdą niedzielę i w czwartek śpiewamy Nieszpory. W
środę nabożeństwo do Matki Bożej Matki Zbawiciela. W piątek Droga Krzyżowa.
Nabożeństwa rozpoczynamy o godz. 18.30. Za zmarłych poleconych w Wypominkach
rocznych modlimy się w każdą niedzielę o 9.10.

W piątek, 2 lutego, przypada Święto Ofiarowania Pańskiego i Dzień Życia
Konsekrowanego. Msze św. o godz. 6.30, 8.00, 12.00, 16.00 i 19.00. Prosimy aby na Msze św.
przynieść ze sobą świece. Podczas liturgii o 12.00 odbędzie się procesja ze świecami i
odnowienie ślubów zakonnych przez naszą Wspólnotę Zakonną. Ofiary składane tego dnia na
tacę są przeznaczone na zakony sióstr klauzurowych.

W sobotę wspomnienie Świętego Błażeja, patrona od chorób gardła. Błogosławieństwo
świecami ku czci św. Błażeja w sobotę po Mszy św. o godz. 12.00.

W tym tygodniu przypada 1 czwartek, 1 piątek i 1 sobota miesiąca. Msza św. ku czci
Najśw. Serca Pana Jezusa w piątek o 12.00. Msza Święta ku czci Niepokalanego Serca Maryi
w sobotę o 12.00. Msza Święta w sobotę o 12.00 jest odprawiana w int. Dobrodziejów Parafii i
naszego Klasztoru. Zapraszamy naszych Dobrodziejów którzy wspomagają nas materialnie i
swoją modlitwą.

W dniach od 8 do 10 czerwca 2018 r. nasza Parafia organizuje pielgrzymkę autokarową
do Pragi. Zapisy u Księdza Macieja. Szczegółowe informacje na plakatach w przedsionkach
Bazyliki.

Od 17 lipca do 1 sierpnia 2018 nasza Parafia organizuje kolonie letnie dla dzieci ze
szkoły podstawowej. Informacje na stronie internetowej Parafii i na plakatach.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na potrzeby
naszej Parafii. Dziękujemy za ofiary indywidualne na prace prowadzone przy naszej Bazylice.

Z naszej rodziny parafialnej odeszły do wieczności + Nina Wilczyńska z ul. Dietla i +
Eugenia Moniczewska z ul. Meiselsa. Polecajmy Je Bożemu Miłosierdziu: Wieczny
odpoczynek racz jej dać Panie …

Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli,
Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Gromnicznej.
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2 lutego 2018 roku
Święto Ofiarowania Pańskiego,
(Matki Bożej Gromnicznej).

Poświecenie gromnic odbędzie się
na każdej Mszy Świętej

Msze Św. o godz. 630, 800, 1200, 1600 i 1900.

Uroczyste poświęcenie i procesja ze świecami
w Bazylice przed Mszą św. o godz. 12.00.

2 lutego obchodzimy

XXII Dzień Życia Konsekrowanego.

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

módlmy się i o nowe powołania
do życia zakonnego

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
11 listopada 2018
XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA

1.

Dziś 11 listopada z całą naszą Ojczyzną przeżywamy Narodowe Święto
Niepodległości. Mija 100 lat od dnia, kiedy Polska po latach rozbiorów odzyskała
niepodległość. Dziś w sposób szczególny polecamy naszą Ojczyznę Bogu. Msza
Święta w intencji naszej Ojczyzny o godz. 9.30. Natomiast o godz. 12.00 odśpiewamy
w Bazylice Hymn Polski. Pamiętajmy w modlitwie o naszej Ojczyźnie.

2.

W przedsionkach Kościoła można nabyć kalendarz parafialny na 2019 r. Kalendarz
zawiera zdjęcia z życia naszej parafii w minionym roku. Zachęcamy do nabywania
kalendarza, który jest jednocześnie cegiełką na wsparcie duszpasterstwa dzieci.
Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

3.

Przez cały listopad, codziennie, odprawiana jest Msza Święta za zmarłych poleconych
w Wypominkach. Wypominki za zmarłych połączone z Różańcem codziennie, przez
wszystkie dni listopada, o godz. 18.20.

4.

Za zmarłych poleconych w Wypominkach rocznych modlimy się w każdą niedzielę o
godzinie 9.10. Na wypominki roczne przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej i w
zakrystii.

5.

Przyjmujemy również intencje Mszy św. indywidualne i gregoriańskie, są jeszcze
wolne terminy w bieżącym roku.

6.

W liturgii Kościoła w tym tygodniu:
- we wtorek: świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna,
pierwszych męczenników Polski;

- w sobotę: św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy
7.

W środę, wraz z młodzieżą która posługiwała muzycznie w wiosce ewangelizacyjnej
w czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, zapraszamy do bazyliki na godz.
19:30 na modlitwę uwielbienia. Spotkania te odbywają cyklicznie w 2 i 4 środę
miesiąca.

8.

W następną niedzielę 18 listopada II Światowy Dzień Ubogich zgodnie z apelem i
prośbą naszego Księdza Metropolity w przyszłą niedzielę będą zbierane ofiary do
puszek na ubogich .

9.

W zakrystii do nabycia są kartki pocztowe z wizerunkiem kościoła, przewodniki w
różnych językach a także Tygodnik Katolicki Niedziela. Zachęcamy do czytania prasy
katolickiej

10.Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na potrzeby naszej Parafii.
11.Z naszej rodziny parafialnej Pan Bóg odwołał do siebie śp. Stanisławę Michniak-Guzik
z ul. Józefa oraz Bronisławę Wszołek. Polećmy zmarłe Miłosierdziu Bożemu.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie …
Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego
błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela. Naszą Ojczyznę polecamy Opatrzności Bożej i
wstawiennictwu wszystkich świętych polskich.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
5 NIEDZIELA ZWYKŁA – 04.02.2018

Dzisiaj 5 Niedziela Zwykła. W każdą niedzielę i w czwartek śpiewamy Nieszpory. W
środę nabożeństwo do Matki Bożej Matki Zbawiciela. W piątek Droga Krzyżowa.
Nabożeństwa rozpoczynamy o godz. 18.30. Za zmarłych poleconych w Wypominkach
rocznych modlimy się w każdą niedzielę o 9.10. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Jutro wspomnienie Św. Agaty, dziewicy i męczennicy. Błogosławieństwo chleba i
wody ku czci Świętej Agaty po każdej Mszy Świętej.

W następną niedzielę wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes i 26
Światowy Dzień Chorego. W tym dniu będziemy się modlić za wszystkich chorych z naszej

parafii i z naszych rodzin. Sakrament chorych będzie udzielany na Mszy Świętej o godz.
12.15. Prośba serdeczna: pomóżmy chorym z naszych rodzin i chorym sąsiadom w dotarciu
na Mszę Świętą w niedzielę na godzinę 12.15. Indywidualnie Sakrament chorych będzie
można przyjąć w przyszłą niedzielę po każdej Mszy Świętej.

W dniach od 8 do 10 czerwca 2018 r. nasza Parafia organizuje pielgrzymkę
autokarową do Pragi. Lista chętnych na tę pielgrzymkę jest już zamknięta.

Od 17 lipca do 1 sierpnia 2018 nasza Parafia organizuje kolonie letnie dla dzieci ze
szkoły podstawowej. Informacje na stronie internetowej Parafii i na plakatach w
przedsionkach bazyliki.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na
potrzeby naszej Parafii. Dziękujemy za ofiary indywidualne na prace prowadzone przy naszej
Bazylice.

Z naszej rodziny parafialnej odeszli do wieczności + Józef Jarosz z ul. Świętego
Sebastiana i + Marianna Żukowska z ul. Starowiślnej. Polecajmy ich Bożemu Miłosierdziu:
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie …

Wszystkim naszym drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom naszej
Parafii życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Najświętszej i
Świętego Stanisława Kazimierczyka, Patrona Eucharystii.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
6 NIEDZIELA ZWYKŁA – 11.02.2018

Dzisiaj szósta Niedziela Zwykła w Roku Liturgicznym Kościoła – ostatnia niedziela
przed Wielkim Postem. Nieszpory dzisiaj i w czwartek godzinie 18.30.
W dzisiejszą niedzielę przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes i 26
Światowy Dzień Chorego. Modlimy się za wszystkich chorych z naszej Parafii i z naszych

Rodzin. Msza Święta w intencji Chorych połączona z udzieleniem Sakramentu chorych na
Mszy Świętej o godz. 12.15.
W środę – 14 lutego – Popielec – początek Wielkiego Postu. Obrzęd pokutny
posypania głów popiołem w środę na wszystkich Mszach św. o godz. 6.30, 8.00, 12.00, 16.00 i
o 19.00. Zapraszamy dzieci, młodzież i dorosłych do tej prastarej praktyki pokutnej. W Środę
Popielcową wszystkich wierzących obowiązuje post ścisły i nie można w tym dniu
korzystać z żadnej dyspensy.
Nabożeństwa Wielkopostne w naszym kościele:
Droga Krzyżowa – w każdą niedzielę Wielkiego Postu o godzinie 13.00;
Droga Krzyżowa – w piątek dla dzieci i dla kandydatów do bierzmowania – o godz. 17.00,
dla dorosłych o godz. 18.30.
Gorzkie Żale – w niedzielę o godz. 16.45. Gorzkie Żale łączymy z rozważaniem Męki
Pańskiej i oddawaniem czci Chrystusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie. Gorzkie
Żale kończymy ucałowaniem Relikwii Krzyża św.
Godzinki o Męce Pańskiej – w niedziele o godz. 7.40.
Kwartalne dni modlitw o ducha Pokuty, dobrą spowiedź i poprawę życia: od Środy
Popielcowej do niedzieli włącznie. Od jutra rozpoczyna się Tydzień Modlitw o trzeźwość
narodu i wyzwolenie z innych nałogów.
Zgodnie z rozporządzeniem Metropolity Krakowskiego okres spowiedzi i Komunii
Świętej wielkanocnej rozpoczyna się dzisiaj [11 lutego] i będzie trwał do Uroczystości Trójcy
Przenajświętszej – 27 maja 2018 roku.
W środę przypada święto Świętych Cyryla mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu na potrzeby
naszej Parafii. Dziękujemy za ofiary indywidualne na prace prowadzone przy naszej Bazylice.

Z naszej Rodziny Parafialnej odszedł do wieczności + Tadeusz Nowiński z ul. Św.
Wawrzyńca. Polećmy go Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek …

Wszystkim naszym drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy
miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i Świętego Stanisława
Kazimierczyka, Patrona Eucharystii.

Kanonicy Regularni Laterańscy

W środę 14 lutego 2018
– Popielec –
początek Wielkiego Postu.
Obrzęd pokutny posypania głów popiołem w środę
na wszystkich Mszach św.
Msze Święte w Środę Popielcową
o godz. 630, 800, 1200, 1600 i 1900.
Zapraszamy dzieci, młodzież
i dorosłych do wspólnego rozpoczęcia Wielkiego Postu.

W Środę Popielcową wszystkich wierzących obowiązuje post ścisły
i nie można w tym dniu korzystać
z żadnej dyspensy.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 18.02.2018

W Środę Popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post, czas pokuty i nawrócenia.
W czwartek o godzinie 18.30 – Nieszpory
Droga Krzyżowa:
w niedziele Wielkiego Postu - o godz. 13.00.
w piątki
- dla dzieci i młodzieży o godz. 17.00
- dla wszystkich wiernych o godz. 18.30
Gorzkie Żale w niedziele o godz. godz. 16.45.
Gorzkie Żale są połączone z kazaniem pasyjnym, błogosławieństwem
Eucharystycznym i ucałowaniem Relikwii Krzyża św. Za udział w Gorzkich Żalach
można uzyskać odpust zupełny.
Godzinki o Męce Pańskiej - w niedziele o godz. 7.40

Czas Wielkiego Postu to czas modlitwy, trzeźwości i dzieł pokutnych. Podejmijmy
te dzieła i módlmy się o nawrócenie grzeszników. Szczególnie w Wielkim Poście

prosimy o spowiedź i Komunię Świętą w int. rekolekcji wielkopostnych w naszych
szkołach i w naszej Parafii.

29 kwietnia 2018 coroczna pielgrzymka Parafii Bożego Ciała na Jasną Górę.

Za tydzień, w 2 Niedzielę Wielkiego Postu: Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności
z Misjonarzami. Tę niedzielę będziemy przeżywać pod hasłem: „Gdzie misjonarze tam nadzieja". Ofiary składane na tacę w przyszłą niedzielę będą przeznaczona na
misje.

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

Z naszej Rodziny Parafialnej odszedł do wieczności + Edward Kuliś z Placu
Nowego. Polećmy go Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek …

Wszystkim naszym Drogim Parafinom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłego
wypoczynku niedzielnego, zdrowia, Bożego błogosławieństwa i owocnego przeżywania
Wielkiego Postu.
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2 Niedziela Wielkiego Postu – 25.02.2018
Ogłoszenia Duszpasterskie

Dzisiaj, w 2 Niedzielę Wielkiego Postu pod hasłem: „Gdzie Misjonarze tam nadzieja”
przeżywamy: Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami.

Nabożeństwa Wielkopostne w naszej Bazylice:
Droga Krzyżowa:
- w niedziele po Mszy św. południowej - ok. godz. 13.00.
- w piątki - dla dzieci i młodzieży o godz. 17.00

dla wszystkich wiernych o godz. 18.30
Gorzkie Żale w niedziele o godz. godz. 16.45.
Gorzkie żale są połączone z kazaniem pasyjnym, błogosławieństwem
Eucharystycznym i ucałowaniem Relikwii Krzyża św. Za udział w Gorzkich Żalach
można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
Godzinki o Męce Pańskiej - w niedziele o godz. 7.40
W środę o godz. 17.00 spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania.

W tym tygodniu pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. Msza św. w
intencji czcicieli Najświętszego Serca Jezusowego w piątek o godz. 12.00. Ku czci
Niepokalanego Serca Maryi w Sobotę o godz. 12.00. Tę sobotnią Mszę św. sprawujemy w
intencji Dobrodziejów Parafii i Klasztoru Bożego Ciała. Zachęcamy do spowiedzi i Komunii
św. wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu Maryi.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii i Klasztoru.
Dziękujemy za dzisiejsze ofiary złożone na tacę na potrzeby misji i misjonarzy.

Wszystkim naszym drogim Parafinom, Gościom i Dobrodziejom życzymy owocnego
przeżywania Wielkiego Postu i opieki Matki Najświętszej

Księża Kanonicy Regularni Laterańscy

,

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 04.03.2018

Przeżywamy 3 Niedzielę Wielkiego Postu. W dniu dzisiejszym przypada Święto
Świętego Kazimierza, królewicza, Patrona naszej Archidiecezji Krakowskiej.

Nabożeństwa Wielkopostne w naszej Bazylice:
Droga Krzyżowa:
- w niedziele po Mszy Św. południowej - o godz. 13.00.
- w piątki - dla dzieci i młodzieży o godz. 17.00
- dla wszystkich wiernych o godz. 18.30
Gorzkie Żale w niedziele o godz. godz. 16.45.
Gorzkie żale są połączone z kazaniem pasyjnym, błogosławieństwem
Eucharystycznym i ucałowaniem Relikwii Krzyża św. Za udział w Gorzkich Żalach
można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
Godzinki o Męce Pańskiej - w niedziele o godz. 7.40.

Dziękujemy za udział w nabożeństwach wielkopostnych. Tych którzy do tej pory nie
włączyli się jeszcze w nabożeństwa pokutne zapraszamy na Drogę Krzyżową i Gorzkie
Żale.

Rekolekcje Wielkopostne rozpoczną się za tydzień 11 marca 2018 r. Rekolekcje
będą głoszone w niedzielę, poniedziałek i wtorek. Prosimy o zarezerwowanie sobie
czasu na rekolekcje. Módlmy się w intencji Ks. Rekolekcjonisty i o owocne przeżycie
rekolekcji dla siebie i wszystkich Parafian. Rekolekcje wygłosi Ks. dr Grzegorz Baran.

Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu i rozważanie Słowa Bożego w
środę o godz. 19.30. Spotkania w Sali w Klasztorze.

Trwają zapisy na naszą parafialną pielgrzymkę na Jasną Górę w dniu 29 kwietnia.
Organizujemy Pielgrzymkę do Sanktuariów Ziemi Kłodzkiej 23 i 24 czerwca 2018r.
Informacje u Ks. Macieja Guziejko.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na potrzeby naszej Parafii i
Klasztoru. Dziękujemy za ofiary indywidualne na prace prowadzone przy naszej
bazylice.

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom,
Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki
Matki Najświętszej.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
4 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 11.03.2018

Rekolekcje Parafialne
Dzisiaj w 4 Niedzielę Wielkiego Postu rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne.
Serdecznie witam w naszej Rodzinie Parafialnej Ks. dr Grzegorza Barana, który poprowadzi
nas po wielkopostnych drogach nawrócenia. Rekolekcje będą głoszone dzisiaj, jutro i we
wtorek. Zapraszamy na rekolekcje i prosimy o modlitwę w intencji Ks. Rekolekcjonisty i o
owocne przeżycie rekolekcji dla siebie i wszystkich Parafian. Plan rekolekcji jest bardzo
prosty: Jutro i we wtorek nauki będą głoszone o 8.00, 12.00 i 19.00.
Nabożeństwa Wielkopostne w naszej Bazylice:
Droga Krzyżowa:
w niedziele Wielkiego Postu – o godz. 13.00.
w piątki
– dla dzieci i młodzieży – o godz. 17.00
– dla wszystkich wiernych – o godz. 18.30
Gorzkie Żale w niedziele o godz. 16.45.
Gorzkie żale są połączone z kazaniem pasyjnym, błogosławieństwem Eucharystycznym i
ucałowaniem Relikwii Krzyża św. Za udział w Gorzkich Żalach można uzyskać odpust
zupełny.
Godzinki o Męce Pańskiej - w niedziele o godz. 7.40
W najbliższą sobotę w czasie Mszy Św. o godz. 12.00 nasi Współbracia: Kleryk
Wiktor Ruszlewicz i Kleryk Sebastian Krukowski otrzymają posługę lektoratu. Zapraszamy
na tę uroczystość i prosimy o modlitwę.

Trwają zapisy na naszą parafialną pielgrzymkę na Jasną Górę w dniu 29 kwietnia.
Organizujemy Pielgrzymkę do Sanktuariów Ziemi Kłodzkiej 23 i 24 czerwca 2018 r.
Informacje u Ks. Macieja Guziejko.
Pomoc w rozliczeniu druków PIT w Kancelarii Parafialnej będzie można uzyskać we
wszystkie wtorki w kwietniu.

Z naszej rodziny Parafialnej odszedł do wieczności + Antoni Wawrykiewicz. Polećmy
go Bożemu miłosierdziu. Wieczny odpoczynek…

„Bóg zapłać” za ofiary na potrzeby Parafii. Dziękujemy za ofiary indywidualne na
prace prowadzone przy naszej Bazylice. Panu Rafałowi dziękujemy za posprzątanie posadzki
naszej Bazyliki.

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom,
Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa oraz opieki
Matki Zbawiciela i św. Stanisława Kazimierczyka.
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5 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 18.03.2018
Przeżywamy 5 Niedzielę Wielkiego Postu. Jutro Uroczystość Świętego Józefa, Oblubieńca
Najświętszej Maryi Panny
Nabożeństwa Wielkopostne w naszej Bazylice:
Droga Krzyżowa:
w niedziele Wielkiego Postu – o godz. 13.00.
- w piątek dla wszystkich wiernych o godz. 19.30. W piątek nie będzie Drogi
Krzyżowej o 17.00 ani o 18.30. Będzie jedna Parafialna Droga Krzyżowa o 19.30. Tę Drogę
Krzyżową odprawimy wokół bazyliki: z lampionami. Zapraszamy serdecznie na tę Drogę
Krzyżową całą naszą Parafię: dzieci, młodzież i dorosłych.
Gorzkie Żale w niedziele o godz. 16.45.
Gorzkie żale są połączone z kazaniem pasyjnym, błogosławieństwem Eucharystycznym i
ucałowaniem Relikwii Krzyża św. Za udział w Gorzkich Żalach można uzyskać odpust
zupełny.

Godzinki o Męce Pańskiej - w niedziele o godz. 7.40
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego w tym roku przeżywać będziemy 9 kwietnia.
Za tydzień Niedziela Palmowa – Niedziela Męki Pańskiej. Poświęcenie palm na wszystkich
Mszach. Uroczysta Msza poprzedzona procesją z palmami rozpocznie się przy wejściu do
klasztoru o godz. 11.00. Po tej Mszy Świętej konkurs dla dzieci na najpiękniej wykonaną
palmę. Przewidziane są nagrody. Zachęcamy do udziału w konkursie.
W niedzielę Palmową przy naszej Bazylice będzie kiermasz wielkanocny. Dzieci będą
rozprowadzały własnoręcznie wykonane ozdoby i babki na stół wielkanocny. Serdecznie
zapraszamy na kiermasz. Dochód z kiermaszu dzieci przeznaczają na kolonie letnie.
Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu i rozważanie Słowa Bożego. Spotkania
odbywają się w naszym Klasztorze, w środę o godz. 19.30.

Pomoc w rozliczeniu druków PIT w Kancelarii Parafialnej będzie można uzyskać we wtorki
od 3 do 24 kwietnia.

Trwają zapisy na naszą parafialną pielgrzymkę na Jasną Górę w dniu 29 kwietnia.
Organizujemy Pielgrzymkę do Sanktuariów Ziemi Kłodzkiej 23 i 24 czerwca 2018 r.
Informacje u Ks. Macieja Guziejko.

W przedsionkach naszej Bazyliki Siostry Albertynki prowadzą kiermasz wielkanocny.
Dochód z kiermaszu Siostry przeznaczają na pomoc ubogim.
„Bóg zapłać” za ofiary na potrzeby Parafii. Dziękujemy za ofiary indywidualne na prace
prowadzone przy naszej Bazylice.

Z naszej rodziny Parafialnej do wieczności odeszła + Maria Garzeł z ul. Rzeszowskiej.
Polecajmy Ją Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek…

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, Gościom i
Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej
Bolesnej Zbawiciela i św. Stanisława Kazimierczyka.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ – 25.03.2018

Dziś Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. W Liturgii świętej wspominamy uroczysty
wjazd Chrystusa Pana do Jerozolimy. Rozpoczynamy Wielki Tydzień: czas Słuchania
Słowa Bożego i spowiedzi.

Droga Krzyżowa dziś o godz. 13.00. Gorzkie Żale o godz. 16.45.

We wtorek od godz. 9.00 odwiedziny chorych, zgłoszonych do spowiedzi i Komunii
Świętej.

Porządek nabożeństw Świętego Triduum Paschalnego:
Wielki Czwartek – Msza Święta Wieczerzy Pańskiej o godz. 19.00 po Mszy św.
przeniesienie Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie do „Ciemnicy”. Adoracja w
„Ciemnicy” potrwa do godziny 21.30.
Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej, Adoracja Krzyża Świętego i Komunia św. o
godz. 19.00. W tym dniu nie odprawia się Mszy Św. Po nabożeństwie przeniesienie Pana
Jezusa w Najświętszym Sakramencie do Grobu Pańskiego. Adoracja przy Grobie
Pańskim będzie trwała do godziny 24.00. Wznowienie adoracji w sobotę o godz. 6.00.
Bazylika od 24.00 do 6.00 będzie zamknięta.
Po zakończeniu Liturgii w Wielki Piątek rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia
Bożego.
W Wielki Piątek Droga Krzyżowa ulicami Kazimierza, rozpoczęcie o godz. 15.00
przy naszej Bazylice Bożego Ciała, zakończenie na Skałce. Serdecznie zapraszamy na
Drogę Krzyżową.
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.
Wielka Sobota - Liturgia Wigilii Wielkanocnej i uroczysta Msza św. o godz. 19.00.
W tym dniu przynosimy ze sobą do kościoła świece.

Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę od godz. 10.00 do godz. 17.00, co pół
godziny.

W Wielką Sobotę zachęcamy wiernych do powstrzymywania się od pokarmów
mięsnych, czyli do postu jakościowego.

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

Dyżur księży w konfesjonale i możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty w Wielki
Piątek i w Wielką Sobotę od godz. 7.00 – 19.00.

REZUREKCJA – uroczysta procesja wokół bazyliki i Msza Św. w niedzielę o godz.
6.00. Zapraszamy na procesję Arcybractwo, dzieci, młodzież i dorosłych do Asysty
Procesyjnej. Zapraszamy Służbę Liturgiczną Ołtarza, Ministrantów i Lektorów.

Zachęcamy wszystkich naszych Parafian i Gości do licznego udziału w Świętym
Triduum Paschalnym i procesji Rezurekcyjnej.

Dzisiaj przy naszej Bazylice trwa kiermasz wielkanocny. Dzieci rozprowadzają
własnoręcznie wykonane ozdoby na stół wielkanocny. Serdecznie zapraszamy na
kiermasz. Dochód z kiermaszu jest przeznaczają na kolonie letnie.
„Bóg zapłać” za ofiary na potrzeby Parafii. Dziękujemy za ofiary indywidualne na
prace prowadzone przy naszej Bazylice.

Z naszej rodziny Parafialnej do wieczności odeszli: Jan Stanecki z ul. Dietla, + Wanda
Wojciechowska z ul. Dietla i + Tadeusza Marszałek z ul. Berka Joselewicza. Polecajmy
Ich Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek…

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom,
Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego Błogosławieństwa i obfitych
łask płynących z przeżycia Wielkiego Tygodnia.
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PORZĄDEK NABOŻEŃSTW ŚWIĘTEGO TRIDUUM PASCHALNEGO:

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

WIELKI PIĄTEK – Liturgia Męki Pańskiej, Adoracja Krzyża Świętego i Komunia św. o
godz. 1900. W tym dniu nie odprawia się Mszy św. Po nabożeństwie przeniesienie
Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie do Grobu Pańskiego. Adoracja przy Grobie
Pańskim będzie trwała do godziny 2400. Wznowienie adoracji w sobotę o godz. 6 rano.
Kościół pomiędzy godziną 24 w nocy a 6 rano będzie zamknięty.
Po zakończeniu Liturgii wielkopiątkowej rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia
Bożego.
W Wielki Piątek Droga Krzyżowa ulicami Kazimierza, rozpoczęcie o godz. 15.00
przy naszej Bazylice Bożego Ciała, zakończenie na Skałce. Serdecznie zapraszamy na
Drogę Krzyżową.
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.

WIELKA SOBOTA - Liturgia Wigilii Wielkanocnej i uroczysta Msza św. o godz. 1900. W
tym dniu przynosimy ze sobą do kościoła świece.
Poświęcenie pokarmów w Wielką Sobotę od godz. 1000 do godz. 1700, /co pół
godziny/.
W Wielką Sobotę zachęcamy wiernych do powstrzymywania się od pokarmów
mięsnych, czyli do postu jakościowego. Adoracja Pana Jezusa przy Grobie Pańskim
trwać będzie do godz. 2100.

WIELKI CZWARTEK, PIĄTEK I SOBOTĘ Liturgia Godzin zwana „Ciemną Jutrznią” o
godz. 700 rano. W te dni Komunię świętą udziela się tylko w czasie wieczornych
nabożeństw.
Dyżur księży w konfesjonale i możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty w Wielki
Piątek i w Wielką Sobotę od godz. 700 – 1900.

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

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH NASZYCH PARAFIAN, PRZYJACIÓŁ I
GOŚCI
DO LICZNEGO UDZIAŁU W ŚWIĘTYM TRIDUUM PASCHALNYM.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 01.04.2018

Z okazji Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego składamy świąteczne życzenia:
Niech Zmartwychwstały Jezus obdarzy Was, Waszych Bliskich i Przyjaciół wszelkimi
darami jakie dla Nas wysłużył przez Krzyż i Zmartwychwstanie.
W roku Świętego Stanisława Kostki, na miesiąc przed beatyfikacją Hanny
Chrzanowskiej życzymy Wam, abyście mieli odwagę wejść na drogę prowadzącą do
zbawienia, abyście mieli odwagę oddać swoje życie w służbie Bogu i drugiemu
człowiekowi, szczególnie temu człowiekowi, który potrzebuje Waszej pomocy.
Naszymi życzeniami i modlitwą obejmujemy Wszystkich naszych drogich Parafian:
wszystkie Rodziny, Dzieci i Młodzież, ludzi Samotnych, Starszych i Chorych. O
przyjęcie tych życzeń prosimy także naszych Przyjaciół i Dobrodziejów naszej Parafii i
Klasztoru Bożego Ciała.
Dziękujemy serdecznie za życzenia nadesłane na adres Parafii i naszego Klasztoru
Bożego Ciała.
Ogłoszenia Duszpasterskie
Składamy serdeczne podziękowania dorosłym, młodzieży i dzieciom za zaangażowanie
i przygotowanie w tym roku Ciemnicy i Bożego Grobu. Dziękujemy za ofiary na kwiaty do
Bożego Grobu. Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w Wielki Czwartek, Wieli Piątek
i w Wielką Sobotę w uroczystościach Świętego Triduum.
Przy okazji Dorocznej Uroczystości pragniemy podziękować za modlitwy i wsparcie
materialne, którego udzielacie nam przez cały rok. Dziękujemy naszym Parafianom, Gościom
i Dobrodziejom. Dziękujemy także tym, którzy od wielu już lat mieszkają poza Parafią
Bożego Ciała, ale w Bazylice są w każdą niedzielę, a niektórzy codziennie.

Dzisiaj w TV TRWAM zostanie wyemitowany o godz. 14.30 koncert ku czci św. Jana
Pawła II. Koncert zostanie poradzony prezentacją medialną naszej Bazyliki Bożego Ciała.
Jutro o godz. 14.30 – druga część koncertu. Zachęcamy do oglądania.
Zapraszamy dzisiaj na Nieszpory o godz. 18.30.
Jutro Poniedziałek w Oktawie Wielkanocny, Msze Święte jak w każdą Niedzielę. Taca
jutrzejsza jest przeznaczona na Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie.
Przyszła Niedziela kończy Oktawę Świąt Wielkanocnych i jest Niedzielą Miłosierdzia
Bożego. W następną niedzielę odpust główny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w
Krakowie Łagiewnikach.
Nowenna do Miłosierdzia Bożego, rozpoczęta w Wielki Piątek w naszym Kościele trwa
przez cały tydzień po Mszy św. o godz. 19.00.
W tym tygodniu przypada 1 czwartek, 1 piątek i 1 sobota miesiąca. Msza Święta ku czci
Najśw. Serca Pana Jezusa w piątek o 12.00. Msza Święta ku czci Niepokalanego Serca Maryi
w sobotę o 12.00. Msza Święta w sobotę o 12.00 jest odprawiana w int. Dobrodziejów Parafii i
naszego Klasztoru. Zapraszamy naszych Dobrodziejów którzy wspomagają nas materialnie i
swoją modlitwą.
W najbliższy wtorek wieczorem rozpocznie się w naszym Klasztorze Krakowskim
kapituła Prowincjalna naszego Zakonu. Prosimy o modlitwę w intencji Kapituły, w intencji jej
uczestników i w intencji wyników.
W dniu Zmartwychwstania z wielka nadzieją polećmy wszystkich naszych drogich nam
zmarłych, którzy odeszli do wieczności. Wieczny odpoczynek…

Kanonicy Regularni Laterańscy.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
2 NIEDZIELA WIELKANOCNA – 08.04.2018
ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Przeżywamy święto Miłosierdzia Bożego. Dziś odpust główny w Sanktuarium w Łagiewnikach.
Pan Jezus powiedział do św. s. Faustyny: „Kto w tym dniu przystąpi do źródeł życia (spowiedzi i
Komunii Świętej), ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar”. Warunkami koniecznymi do
uzyskania odpustu są: stan łaski uświęcającej, wola nie przywiązywania się do grzechów,
uczestnictwo we Mszy Świętej, przyjęcie Komunii Świętej oraz spełnienie uczynku miłosierdzia
względem drugiego człowieka.
W dniu dzisiejszym za pobożne odmówienie Koronki do Bożego Miłosierdzia można zyskać
odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Korzystajmy z Bożego Miłosierdzia i pomagajmy dzisiaj
duszom w czyśćcu cierpiącym.

Dzisiejsza niedziela rozpoczyna w Kościele 73 Tydzień Miłosierdzia. Miłosierdzie czynimy gdy
wspieramy innych materialnie, lub gdy się za nich modlimy. Za tydzień taca będzie przeznaczona
na potrzeby Caritas.

Nieszpory dzisiaj i w czwartek o 18.30. Droga Krzyżowa w piątek o godzinie 18.30.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Jutro obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to także Dzień Świętości Życia. Od
wielu lat jest taka tradycja, że w tym dniu, w którym na świat przychodzi Syn Boga Jedyny, mając
świadomość, że życie ludzkie jest święte i że jest tak bardzo niszczone – można podjąć się
wielkiego dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Kto chce uratować życie dziecku
poczętemu a jeszcze nienarodzonemu, bierze go w modlitewną opiekę i przez 9 miesięcy modli się
o jego życie i za jego rodziców. Tego pięknego dzieła można Jutro na Mszy Świętej o godzinie
12.00 i 19.00. Deklaracje są wyłożone na ołtarzu Matki Bożej Łaskawej.

W najbliższą środę o godzinie 16.00 Msza Święta dla Chorych
Także w najbliższą Środę 11 kwietnia spotkanie kandydatów do bierzmowania w Sali
katechetycznej.
W miniony piątek zakończyła obrady Kapituła Prowincjalna naszego Zakonu. Zostały wybrane
nowe władze. Nowym Prowincjałem został Ks. Dariusz Kaczyński CRL. Przeorem Klasztoru
Krakowskiego został Ks. Piotr Adamus CRL. Posługę Naszych Przełożonych zawierzamy Bogu i
prosimy o modlitwę w intencji naszego Zakonu.
Trwają zapisy na naszą parafialną pielgrzymkę na Jasną Górę w dniu 29 kwietnia.
Organizujemy Pielgrzymkę do Sanktuariów Ziemi Kłodzkiej 23 i 24 czerwca 2018r. Informacje u
Ks. Macieja Guziejko.
W dniach 10, 17 i 24 kwietnia w Kancelarii Parafialnej można będzie skorzystać z pomocy w
rozliczeniu PIT. Ta pomoc będzie świadczona w godzinach od 18.30 do 19.15. Chętnych
zapraszamy już od najbliższego wtorku.

Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli do wieczności + Helena Grobelna z ul. Św. Wawrzyńca i +
Adam Przybylski z Placu Bawół. Polećmy ich Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek…

Naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom Parafii życzymy miłej niedzieli i obfitości
Bożego Miłosierdzia.
Kanonicy Regularni Laterańscy.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
3 NIEDZIELA WIELKANOCNA – 15.04.2018
Przeżywamy 3 Niedzielę Wielkanocną. Dzisiejsza niedziela kończy w Kościele 73
Tydzień Miłosierdzia. Dziękujemy za modlitwę i wsparcie materialne jakiego udzielacie
ubogim nie tylko w tygodniu miłosierdzia, ale przez cały rok.
W każdą niedzielę i w czwartek śpiewamy Nieszpory. W środę nabożeństwo do Matki
Bożej Matki Zbawiciela. W piątek Droga Krzyżowa. Nabożeństwa rozpoczynamy o godz.
18.30. Za zmarłych poleconych w Wypominkach rocznych modlimy się w każdą niedzielę o
9.10.
Trwają zapisy na naszą parafialną pielgrzymkę na Jasną Górę w dniu 29 kwietnia.
Organizujemy Pielgrzymkę do Sanktuariów Ziemi Kłodzkiej 23 i 24 czerwca 2018r.
Informacje u Ks. Macieja Guziejko.
W dniach 17 i 24 kwietnia w Kancelarii Parafialnej można będzie skorzystać z
pomocy w rozliczeniu PIT. Ta pomoc będzie świadczona w godzinach od 18.30 do 19.15.
W przyszłą niedzielę Klerycy naszego Seminarium Duchownego będą rozprowadzać
nowy nr czasopisma „Cor Unum”. Zachęcamy do nabywania i czytania tego pisma. Złożone
przy tej okazji ofiary to wsparcie finansowe dla naszego Seminarium. Dziękujemy za
modlitwy i za wsparcie finansowe naszego Seminarium Zakonnego.
Za 2 tygodnie 28 kwietnia o godzinie 10.00 w Łagiewnikach Beatyfikacja Służebnicy
Bożej Hanny Chrzanowskiej.
Dzisiaj przy naszej Bazylice Nauczyciele i Młodzież VI Liceum Ogólnokształcącego
prowadzi kiermasz dobroczynny. Dochód z kiermaszu przeznaczony jest na Hospicjum
Świętego Łazarza. Prosimy o wsparcie tej bardzo szlachetnej i pięknej inicjatywy.
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na tacę i za ofiary indywidualne
na prace prowadzone przy naszej Bazylice.
Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli do wieczności + Tadeusz Bartusik z ul. Św.
Wawrzyńca i + Jerzy Doliński z ul. Mostowej. Polećmy ich Bożemu Miłosierdziu. Wieczny
odpoczynek…
Naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom dziękujemy za wspólnie przeżytą
Mszę Świętą i życzymy wszelkiego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej.
Kanonicy Regularni Laterańscy
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
4 NIEDZIELA WIELKANOCNA – 22.04.2018

Przeżywamy 4 Niedzielę Okresu Wielkanocnego. Dzisiejsza niedziela jest obchodzona w
Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Dzisiejsza
niedziela rozpoczyna Kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele.

W każdą niedzielę i w czwartek śpiewamy Nieszpory. W środę nabożeństwo do Matki Bożej
Matki Zbawiciela. W piątek Droga Krzyżowa. Nabożeństwa rozpoczynamy o godz. 18.30.
Za zmarłych poleconych w Wypominkach rocznych modlimy się w każdą niedzielę o 9.10.
Jutro 23 kwietnia, Uroczystość Św. Wojciecha Patrona Polski. Imieniny jutro obchodzi Ks.
Wojciech Ćwiękała CRL. Msza Święta w int. Ks. Wojciecha jutro o godz. 12.00. Zapraszamy
do wspólnej modlitwy.
W środę 25 kwietnia święto Świętego Marka Ewangelisty.
Trwają zapisy na naszą parafialną pielgrzymkę na Jasną Górę w dniu 29 kwietnia. To już
ostatnie dni przed pielgrzymką, ale są jeszcze miejsca w drugim autokarze. I jest jeszcze
szansa na to, żeby zapisać się na tę pielgrzymkę.
We wtorek 24 kwietnia od godz. 18.30 do 19.15 w Kancelarii Parafialnej można będzie
skorzystać z pomocy w rozliczeniu PIT.
W sobotę 28 kwietnia o godzinie 10.00 w Łagiewnikach Beatyfikacja Służebnicy Bożej
Hanny Chrzanowskiej.
W przedsionkach bazyliki Klerycy naszego Seminarium Duchownego rozprowadzają nowy nr
czasopisma „Cor Unum”. Zachęcamy do nabywania i czytania tego pisma. Złożone przy tej
okazji ofiary to wsparcie finansowe dla naszego Seminarium. Dziękujemy za wsparcie
finansowe naszego Seminarium.
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na tacę i za ofiary indywidualne na
prace prowadzone przy naszej Bazylice.
Naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom dziękujemy za wspólnie przeżytą
Mszę Św. i życzymy Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej.

Kanonicy Regularni Laterańscy

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
5 NIEDZIELA WIELKANOCNA – 29.04.2018
Przeżywamy 5 Niedzielę Okresu Wielkanocnego. Dziękujemy Bogu dzisiaj razem z całym
Kościołem Krakowskim za dar nowej Błogosławionej: Błogosławionej Hanny
Chrzanowskiej.
Dzisiaj nasi Parafianie pielgrzymują na Jasną Górę. Łączymy się duchowo z pielgrzymami i
prosimy o łaski potrzebne dla całej nasz rodziny Parafialnej.
Zapraszamy dzisiaj na Nieszpory o godzinie 18.30.
We wtorek rozpoczynamy maj – miesiąc szczególnej czci Matki Bożej. We wtorek
nabożeństwo majowe z procesją Eucharystyczną o godz. 18.15. W pozostałe dni nabożeństwa
majowe o 18.30. Zapraszamy wszystkich do licznego udziału i do wspólnej modlitwy.

1 Maja wspominamy. Św. Józefa Rzemieślnika. Pamiętajmy w modlitwach o wszystkich
ludziach ciężkiej pracy, módlmy się także za bezrobotnych. Modlimy się za tych, z których
pracy codziennie korzystamy.
W czwartek 3 Maja, Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski. W naszej Bazylice Msze
Święte będą odprawiane jak w każdą niedzielę. Zachęcamy do uczestniczenia w tym dniu we
Mszy Świętej w int. Ojczyzny o godz. 12.15 .
W sobotę w naszej Bazylice uroczystość św. Stanisława Kazimierczyka. Uroczysta Msza ku
czci św. Stanisława i w intencji Jego czcicieli o godz. 18.00. Tego dnia nie będzie Mszy
Świętej o godz. 19.00. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich naszych Parafian i
Przyjaciół do licznego udziału w tej uroczystości. Na tę uroczystość przybędą Kapłani z
naszego Dekanatu i Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej z całej Archidiecezji
Krakowskiej, dla których Święty Stanisław Kazimierczyk jest Patronem.
W tym tygodniu: 1 czwartek, 1 piątek i 1 sobota miesiąca. Msza św. ku czci Najśw. Serca
Pana Jezusa w piątek o 12.00. Ze względu na odpust ku czci Świętego Stanisława
Kazimierczyka Msza Święta w sobotę int. Dobrodziejów naszej Parafii i Klasztoru Bożego
Ciała w sobotę o godzinie 18.00.
W sobotę 5 maja o godz. 17.00 w sali parafialnej rozpoczną się w naszej parafii katechezy dla
narzeczonych. Katechezy potrwają przez 4 kolejne soboty maja. Serdecznie zapraszamy.
Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli do wieczności + Tadeusz Krasowski z ul. Starowiślnej i
+ Maciej Bober z ul. Jakuba. Polecajmy ich Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek…
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na tacę i za ofiary indywidualne na
prace prowadzone przy naszej Bazylice.
Naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom dziękujemy za wspólnie przeżytą
Mszę Świętą i życzymy Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej i naszego Patrona
Świętego Stanisława Kazimierczyka.
Kanonicy Regularni Laterańscy
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 03.05.2018
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI
Dzisiejsza Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski ma charakter święta
religijno – narodowego. Czcimy Matkę Bożą jako Królową naszego Narodu i wspominamy
rocznicę ogłoszenia Konstytucji 3 Maja 1791 r. Msza Święta w int. Ojczyzny o godz. 12.15.
Porządek Mszy Świętych w dniu dzisiejszym jak w każdą niedzielę.
Dziś mija 529 lat od śmierci Świętego Stanisława Kazimierczyka. Dziękujemy Bogu za dar
jego życia i świętości.

Nabożeństwo Majowe codziennie o godz. 18.30. Serdecznie zapraszamy wszystkich
czcicieli Matki Najświętszej do wspólnej modlitwy.
W sobotę w naszej Bazylice Uroczystość Świętego Stanisława Kazimierczyka. Uroczysta
Msza Św. ku czci św. Stanisława o godz. 18.00. Tego dnia nie będzie Mszy św. o godz.
19.00. Uroczystej Mszy Św. o godz. 18.00 będzie przewodniczył Archiprezbiter Bazyliki
Mariackiej. Na tę uroczystość przybędą Kapłani z naszego Dekanatu i Nadzwyczajni
Szafarze Komunii Świętej z całej Archidiecezji Krakowskiej, dla których Święty Stanisław
Kazimierczyk jest Patronem. Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich naszych Parafian i
Przyjaciół do licznego udziału w tej uroczystości.
W tym tygodniu: 1 czwartek, 1 piątek i 1 sobota miesiąca. Msza Św. ku czci Najśw. Serca
Pana Jezusa w piątek o 12.00. Ze względu na odpust ku czci Świętego Stanisława
Kazimierczyka Msza Święta w sobotę int. Dobrodziejów naszej Parafii i Klasztoru Bożego
Ciała w sobotę o godzinie 18.00.
W sobotę 5 maja o godz. 17.00 w sali parafialnej rozpoczną się w naszej parafii katechezy dla
narzeczonych. Katechezy potrwają przez 4 kolejne soboty maja. Serdecznie zapraszamy.
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na tacę i za ofiary indywidualne na
prace prowadzone przy naszej Bazylice.
Wszystkim uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, Gościom i
Dobrodziejom życzymy miłego świętowania i opieki Matki Bożej, Królowej Polski i
Świętego Stanisława Kazimierczyka.
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6 NIEDZIELA WIELKANOCNA – 06.05.2018
Przeżywamy 6 Niedzielę Okresu Wielkanocnego. Dziękujemy wszystkim, którzy
wczoraj uczestniczyli w dorocznych uroczystościach ku czci Świętego Stanisława
Kazimierczyka.
Nabożeństwo Majowe codziennie o godz. 18.30. Serdecznie zapraszamy wszystkich
czcicieli Matki Najświętszej do wspólnej modlitwy.
Jutro, w poniedziałek o godzinie 17.00 spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z
klasy III Gimnazjum. Jest to spotkanie dla tych, którzy 27 maja przystąpią do sakramentu
bierzmowania.
We wtorek uroczystość Świętego Stanisława, Biskupa i Męczennika, głównego
Patrona Polski. We wtorek, tak jak każdego roku nasza Parafia jest zaproszona na Skałkę.
Kto może we wtorek być na Skałce na Mszy Świętej o godz. 17.30 – serdecznie
zapraszamy.

W przyszłą niedzielę, 13 maja, Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Także w
przyszłą niedzielę 11 rocznica Koronacji obrazu Matki Zbawiciela.
Także w przyszłą niedzielę procesja św. Stanisława Biskupa i Męczennika z Wawelu
na Skałkę o godz. 9.00. Arcybractwo, Szafarze Komunii Świętej z relikwiami Świętego
Stanisława Kazimierczyka i Asysta Procesyjna wyrusza spod naszej Bazyliki na Wawel o
godz. 8.15.
W tym miesiącu odbywają się w naszej parafii Katechezy dla narzeczonych.
Katechezy rozpoczynają się w soboty o godz. 17.00 w sali parafialnej. Serdecznie
zapraszamy.
Dnia 9 czerwca organizowana jest pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej dla osób
które należą do grup modlitewnych Margaretka. Zapraszamy na tę pielgrzymkę i prosimy
o zgłaszanie się do organizatorów.
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na tacę i za ofiary indywidualne
na prace prowadzone przy naszej Bazylice.
Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, Gościom i
Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki
Najświętszej. Naszą Parafię i całą Ojczyznę zawierzamy Bogu przez wstawiennictwo
Świętego Stanisława, Biskupa i Męczennika.
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7 NIEDZIELA WIELKANOCNA – 13.05.2018
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
Dziś 7 Niedziela w
Wniebowstąpienia Pańskiego.

okresie

Wielkanocnym.

Przeżywamy

Uroczystość

Dziękujemy wszystkim, którzy w miniony wtorek uczestniczyli w naszej Parafialnej
pielgrzymce na Skałkę.
Nabożeństwo Majowe codziennie o godz. 18.30. Serdecznie zapraszamy wszystkich
czcicieli Matki Najświętszej do wspólnej modlitwy.
Dzisiaj mija 11 rocznica Koronacji obrazu Matki Zbawiciela w Kaplicy Zwiastowania.
Dziękujemy Bogu za wszystkie dary, łaski i błogosławieństwa, które wyprasza nam Matka
Najświętsza. Dziękujemy wszystkim którzy nieustanie trwają na modlitwie do Matki Bożej.
Dzisiaj tradycyjna procesja z Wawelu na Skałkę ku czci św. Stanisława Biskupa i
Męczennika. Razem z mieszkańcami Krakowa i całej naszej Archidiecezji prosimy o opiekę
Świętego Stanisława nad naszą Ojczyzną. Módlmy się dzisiaj za naszą Ojczyznę, za swoje
rodziny i za siebie samych, abyśmy byli wierni Bogu jak Święty Stanisław Biskup i
Męczennik.
W poniedziałek święto Świętego Macieja, Apostoła.

W środę święto Świętego Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika, głównego patrona
Polski.
W następną Niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Modlitwy do Ducha
Świętego przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego codziennie po wieczornej Mszy
Świętej.
W tym miesiącu odbywają się w naszej parafii Katechezy dla narzeczonych.
Katechezy rozpoczynają się w soboty o godz. 17.00 w sali parafialnej.
Dnia 9 czerwca organizowana jest pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej dla osób
które należą do grup modlitewnych Margaretka. Zapraszamy na tę pielgrzymkę i prosimy o
zgłaszanie się do organizatorów.
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na tacę i za ofiary indywidualne
na prace prowadzone przy naszej Bazylice.
Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności + Leszek Broś z ul. Starowiślnej
i + Janina Mysińska z ul Dietla. Polecajmy ich Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek…
Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej, naszym Drogim Parafianom, Gościom i
Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Zbawiciela i
Świętego Stanisława, Biskupa i Męczennika.
Kanonicy Regularni Laterańscy
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 20.05.2018
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
W dzisiejszą Niedzielę obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Każdą
Mszę Św. rozpoczynamy od śpiewu Hymnu do Ducha Świętego „ O Stworzycielu Duchu
przyjdź”. Wzywamy pomocy Ducha Świętego, która jest nam potrzebna każdego dnia. Za
pobożne odśpiewanie tego hymnu w dniu dzisiejszym możemy zyskać odpust zupełny,
przy zachowaniu zwyczajnych warunków. Dzisiaj po Nieszporach kończy się okres
wielkanocny.

Nabożeństwo Majowe codziennie o godz. 18.30. Serdecznie zapraszamy wszystkich
czcicieli Matki Najświętszej do wspólnej modlitwy.

Jutro, w poniedziałek – Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła.
Tradycyjnie jutrzejsze święto obchodzone było jako 2 dzień Święta Zesłania Ducha
Świętego, 2 dzień Zielonych Świąt.

W Liturgii Kościoła obchodzić będziemy:
w poniedziałek – święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła;
w czwartek – Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana;
w następną niedzielę – Uroczystość Najświętszej Trójcy.

W następną niedzielę kończy się w Archidiecezji Krakowskiej okres spowiedzi
wielkanocnej. Módlmy się za tych, którzy jeszcze nie byli do spowiedzi.

W następna niedzielę o godzinie 10.30 Pierwsza Komunia Święta Dzieci z naszej
Parafii i Szkoły Podstawowej nr 11 na ul. Miodowej.

Także w następną niedzielę o godzinie 19.00 będzie udzielony sakrament
bierzmowania młodzieży naszej Parafii.

Dnia 9 czerwca organizowana jest pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej dla osób
które należą do grup modlitewnych Margaretka. Zapraszamy na tę pielgrzymkę i prosimy
o zgłaszanie się do organizatorów.

W tym miesiącu odbywają się w naszej parafii Katechezy dla narzeczonych.
Katechezy rozpoczynają się w soboty o godz. 17.00 w sali parafialnej.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na tacę i za ofiary indywidualne
na prace prowadzone przy naszej Bazylice.

Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszła + Józefa Leszczycka z ul. Berka
Joselewicza. Polecajmy ją Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek…

Naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom dziękujemy za wspólnie
przeżytą Mszę Świętą i życzymy miłej niedzieli. Niech Duch Święty nieustannie uświęca
nasze życie siedmioma darami swojej Bożej Miłości.

Kanonicy Regularni Laterańscy
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 27.05.2018
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

Przeżywamy Uroczystość Najświętszej Trójcy. Odpust u Bonifratrów. W dniu
dzisiejszym kończy się w naszej Archidiecezji okres spowiedzi wielkanocnej.
W dniu dzisiejszym przeżywamy uroczystość Pierwszej Komunii Świętej Dzieci z
naszej Parafii i ze Szkoły Podstawowej nr 11 na ul. Miodowej.
O godzinie 19.00. Ks. Infułat Jakub Gil udzieli sakramentu bierzmowania młodzieży
naszej Parafii.
Nabożeństwo Majowe codziennie o godz. 18.30. Serdecznie zapraszamy wszystkich
czcicieli Matki Najświętszej do wspólnej modlitwy. Od Uroczystości Bożego Ciała
rozpocznie się Oktawa Bożego Ciała i Nabożeństwo Czerwcowe.
Jutro, 28 maja, minie 30 lat od święceń kapłańskich Księdza Proboszcza Piotra
Walczaka CRL. Msza Święta dziękczynna za 30 lat jutro o godzinie 19.00. Zapraszamy do
wspólnej modlitwy.
W poniedziałek, we wtorek i w środę o godzinie 18.15 Nieszpory połączone z
Nabożeństwem Majowym. Przez modlitwę pragniemy przygotować się na Odpust Bożego
Ciała. Zachęcamy, aby przed Bożym Ciałem przystąpić do spowiedzi. Nie można uzyskać
odpustu, jeżeli nie jesteśmy w stanie łaski uświęcającej.
W czwartek Uroczystość Bożego Ciała – Odpust Główny w naszej parafii. Suma
odpustowa w Boże Ciało o godz. 16.00. Sumę odprawi i procesję Eucharystyczną poprowadzi
Ks. Biskup Damian Muskus. Po sumie rozpocznie się procesja z Najświętszym Sakramentem
ulicami naszej Parafii: Św. Wawrzyńca, wzdłuż Placu Wolnica, Bonifraterską, Trynitarską,
Gazową i Św. Wawrzyńca. Zapraszamy na procesję naszych Parafian, Przyjaciół,
Dobrodziejów i Gości.
Panów zapraszamy do służby porządkowej. Zapraszamy na procesję: Dzieci od I
Komunii Świętej,
Arcybractwo V Ran Pana Jezusa i Najświętszego Sakramentu,
Ministrantów, Lektorów, Dziewczynki do sypania kwiatów. Zapraszamy nowe osoby do
procesji i dziewczynki po I Komunii Świętej do asysty. Bardzo prosimy, aby nie parkować
samochodów wzdłuż trasy procesji. Prosimy o przystrojenie okien na trasie procesji.
W tym tygodniu 1 czerwca, Dzień Dziecka. Także w tym tygodniu pierwszy piątek i
pierwsza sobota miesiąca czerwca.
W czerwcu będą w naszej parafii Katechezy dla narzeczonych. Katechezy rozpoczynają
się w soboty o godz. 17.00 w sali parafialnej. Serdecznie zapraszamy.

W następna niedzielę o godzinie 10.30 Pierwsza Komunia Święta Dzieci ze Szkoły
Podstawowej Montessori.
Dnia 9 czerwca organizowana jest pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej dla osób
które należą do grup modlitewnych Margaretka. Zapraszamy na te pielgrzymkę. Zapisy u
organizatorów.
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na tacę i za ofiary indywidualne
na prace prowadzone przy naszej Bazylice. Dziękujemy Rodzicom dzieci od Pierwszej
Komunii Świętej za przygotowanie świątyni na dzisiejsze święto, dziękujemy za kwiaty i
dekorację. Bardzo serdecznie dziękujemy za dar jaki ofiarowali rodzice dzieci od Pierwszej
Komunii Świętej: za nowe mikrofony bezprzewodowe do nagłośnienia liturgii.
Naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli,
Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej i Świętego Stanisława Kazimierczyka,
Apostoła Eucharystii.
Kanonicy Regularni Laterańscy
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 31.05.2018
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
BOŻE CIAŁO
Dziś Uroczystość Bożego Ciała – Święto obowiązkowe – Odpust Główny w naszej
Parafii. W Bazylice Bożego Ciała możemy zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami,
którymi są: stan łaski uświęcającej, brak przywiązania się do grzechu, nawet lekkiego,
przyjęcie Komunii św. i modlitwa w intencji, którą na dzisiaj wyznaczył nam Ojciec Święty.
Dzisiaj, jak w każdy czwartek w naszej Bazylice adoracja Najświętszego Sakramentu. Msze
Święte dzisiaj odprawiane są jak w każdą niedzielę roku.
Suma odpustowa o godz. 16.00 Po tej Mszy Świętej wyruszy procesja
Eucharystyczna, która przejdzie ulicami naszej Parafii: Św. Wawrzyńca, wzdłuż Placu
Wolnica, Bonifraterską, Trynitarską, Gazową i powrót do Bazyliki ulicą Św. Wawrzyńca.
Sumę odprawi i procesję poprowadzi Ks. Biskup Damian Muskus. Wszystkich Serdecznie
zapraszamy na Mszę Świętą o godzinie 16.00 i na Procesję Eucharystyczną do 4-ch ołtarzy.
Zakończenie procesji w Bazylice odśpiewaniem hymnu „Ciebie Boga Wysławiamy” i
błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem.
Od jutra rozpoczyna się Oktawa Bożego Ciała. Nieszpory Eucharystyczne połączone z
nabożeństwem czerwcowym codziennie o godzinie 18.15. Przez kolejne osiem dni po
Nieszporach procesja z Najświętszym Sakramentem wokół Bazyliki. Zapraszamy serdecznie.
Jutro piątek w Oktawie Uroczystości Bożego Ciała. Z racji Oktawy i tytułu naszej
Parafii Bożego Ciała jutro nie obowiązuje post od pokarmów mięsnych.
Jutro 1 czerwca, Dzień Dziecka. Otoczmy naszymi modlitwami wszystkie dzieci.
Jutro pierwszy piątek. Pojutrze pierwsza sobota miesiąca czerwca. Wynagradzajmy
Najświętszemu Sercu Jezusowemu i Niepokalanemu Sercu Maryi za nasze grzechy.

W czerwcu będą w naszej parafii Katechezy dla narzeczonych. Katechezy
rozpoczynają się w soboty o godz. 17.00 w sali parafialnej. Serdecznie zapraszamy.
W niedzielę o godzinie 10.30 Pierwsza Komunia Święta Dzieci ze Szkoły
Podstawowej Montessori.
Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Dobrodziejom i Przyjaciołom Bazyliki
Bożego Ciała i Zakonu Kanoników Regularnych Laterańskich składamy w to doroczne
święto serdeczne: „Bóg Zapłać” za stałą życzliwość i za wspólne przeżywanie wiary.
Dziękujemy wszystkim, którzy ofiarnie i życzliwie pomagają renowację Bazyliki Bożego
Ciała: Władzom Miasta, Społecznemu Komitetowi Odnowy Zabytków Krakowa i
Funduszowi Ochrony Zabytków. Dziękujemy nade wszystko naszym Drogim
Parafianom, Przyjaciołom i Dobrodziejom. Dziękujemy za zbudowanie ołtarzy i za
kwiaty ofiarowane do Bazyliki i na procesję. Dziękujemy za wszelką pomoc duchową i
materialną i prosimy o dalszą troskę o naszą Parafię.
Przyjmijmy błogosławieństwo Boże; niech ono pomoże nam przeżyć dzisiejsze święto
i całą Oktawę Bożego Ciała. Prosimy o opiekę Świętego Patrona Stanisława Kazimierczyka,
Apostoła Eucharystii.
Księża Kanonicy Regularni Laterańscy.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
9 NIEDZIELA ZWYKŁA – 03.06.2018
Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim, którzy przygotowali ołtarze i uczestniczyli w
procesji Bożego Ciała. W sposób szczególny dziękujemy dzieciom, które uczestniczyły w
procesji. Msza Św. w intencji osób, które zaangażowały się w przygotowanie i przebieg
procesji Bożego Ciała, w czwartek o godz. 19.00.
Przeżywamy Oktawę Bożego Ciała. Nieszpory Eucharystyczne połączone z nabożeństwem
czerwcowym codziennie o godzinie 18.15. Przez wszystkie dni do czwartku włącznie po
Nieszporach procesja z Najświętszym Sakramentem wokół bazyliki. Zapraszamy Dzieci od I
komunii Świętej, Arcybractwo, Asystę i Służbę Liturgiczną Ołtarza.
W czwartek na zakończenie Oktawy Bożego Ciała, Nieszpory rozpoczną się o godz. 18.00.
Po procesji poświęcenie ziół i kwiatów. Zachęcamy, aby w czwartek przyjść do kościoła z
ziołami i kwiatami. Uczmy też tej tradycji dzieci i młode pokolenie. Nieszpory i procesję w
czwartek poprowadzą Ojcowie Paulini ze Skałki.
W piątek i sobotę nabożeństwo czerwcowe o 18.30.
W piątek Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Zapraszamy w to święto do
uczczenia Serca Jezusowego przez Komunię Świętą. W piątek z racji święta nie obowiązuje
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
W tym tygodniu pierwszy czwartek miesiąca czerwca: dzień szczególnej modlitwy w intencji
kapłanów i o nowe powołania kapłańskie
W czerwcu będą w naszej parafii Katechezy dla narzeczonych. Katechezy rozpoczynają się w
soboty o godz. 17.00 w sali parafialnej. Serdecznie zapraszamy.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na tacę i za ofiary indywidualne na
prace prowadzone przy naszej Bazylice. Dziękujemy Rodzicom dzieci od Pierwszej Komunii
Świętej ze Szkoły Podstawowej Montessori za przygotowanie świątyni na dzisiejsze święto,
dziękujemy za kwiaty i dekorację.
Naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego
błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej i Świętego Stanisława Kazimierczyka,
Apostoła Eucharystii.
Kanonicy Regularni Laterańscy

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
10 NIEDZIELA ZWYKŁA – 10.06.2018

Przeżywamy 10 Niedzielę Zwykłą w Roku Liturgicznym Kościoła. Nabożeństwo czerwcowe
codziennie o godz. 18.30.

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w Oktawie Bożego Ciała. Dziękujemy Dzieciom
od I Komunii Świętej, Arcybractwu, Asyście i Służbie Liturgicznej Ołtarza. Dziękujemy
wszystkim za miłość do Chrystusa obecnego pośród nas w Najświętszym Sakramencie.

Jutro w naszej Bazylice na Mszy Świętej o godzinie 19.00 będzie w naszej Bazylice
Kopia Cudownego obrazu Świętego Józefa z Kalisza. Zapraszamy na Mszę Świętą o godzinie
19.00. Modlić się będziemy w intencji naszych Rodzin.

W naszej Parafii została dokonana zmiana Księdza Proboszcza. Po 12 latach odchodzi
z funkcji proboszcza Ksiądz Piotr Walczak CRL. Na jego miejsce został mianowany
Proboszczem Parafii Bożego Ciała w Krakowie Ks. Przemysław Soboń. Data pożegnania
Księdza Proboszcza Piotra i powitania Księdza Proboszcza Przemysława zostanie podana za
tydzień

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na tacę i za ofiary indywidualne
na prace prowadzone przy naszej Bazylice.

W minionym tygodniu zmarła + Wanda Adamus, Matka Księdza Przeora Piotra
Adamusa CRL. Msza Święta pogrzebowa + Wandy odbędzie się jutro w naszej Bazylice o
godzinie 11.00. Polećmy + Wandę Miłosierdziu Bożemu: Wieczny odpoczynek ...

Naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli,
Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej i Świętego Stanisława Kazimierczyka,
Apostoła Eucharystii.

Kanonicy Regularni Laterańscy
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
11 NIEDZIELA ZWYKŁA – 17.06.2018

Przeżywamy 11 Niedzielę Zwykłą w Roku Liturgicznym Kościoła. Nabożeństwo
czerwcowe codziennie o godz. 18.30.

Dzisiaj przypada wspomnienie Świętego Brata Alberta Chmielowskiego. Modlimy się
za wszystkich, którzy tak jak Brat Albert służą ubogim i bezdomnym.

W tym tygodniu zakończenie Roku Szkolnego i Katechetycznego dla dzieci i
młodzieży. W czwartek o godzinie 9.00 Msza Święta na zakończenie roku szkolnego dla
Szkoły Podstawowej nr 11, a w piątek zakończenie roku dla VI Liceum Ogólnokształcącego o
godz. 10.00.

W następną niedzielę uroczystość Świętego Jana Chrzciciela, dzień imienin Ks. Jana
Nowaka. Ksiądz Jan Nowak CRL w piątek, 22 czerwca 2018 r., będzie przeżywał 60 rocznicę
Święceń kapłańskich. Msza Święta w int. Księdza Jana Nowaka CRL z okazji 60 rocznicy
święceń kapłańskich i z okazji imienin - za tydzień, w niedzielę o godzinie 12.15. Zapraszamy
do wspólnej modlitwy.

W naszej Parafii została dokonana zmiana na urzędzie Proboszcza. Pożegnanie
odchodzącego Księdza Piotra Walczaka CRL będzie miało miejsce 29 czerwca 2018 r. o
godzinie 19.00. Powitania Księdza Przemysława Sobonia CRL odbędzie się 1 lipca 2018 r. o
godzinie 12.15.

W następna niedzielę Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta będzie prowadziło
kwestę przy naszej Bazylice. Zwracamy się z serdeczną prośbą do ludzi dobrej woli o pomoc.
Podziwiamy Świętego Brata Alberta za to co zrobił dla głodnych i bezdomnych. Jeżeli
możemy, pomóżmy i my.

Nasza Parafia organizuje w dniach od 4 do 8 października 2018 r. pielgrzymkę do
Wilna. Informacje i zapisy u Księdza Macieja Guziejko.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na tacę i za ofiary indywidualne
na prace prowadzone przy naszej Bazylice.

Dzisiaj w naszej Parafii na wszystkich Mszach Świętych kazania głosi Ks. Jerzy
Chiniewicz z Białorusi. Dziękujemy za obecność i za wygłoszone Słowo Boże. Przy wyjściu
z bazyliki możemy wesprzeć dzieło budowy nowego kościoła, które prowadzi Ks. Jerzy.
Dziękujemy za dar serca.

Naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli,
Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Najświętszej i Świętego Stanisława Kazimierczyka,
Apostoła Eucharystii.

Kanonicy Regularni Laterańscy
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
12 NIEDZIELA ZWYKŁA – 24.06.2018

Przeżywamy 12 Niedzielę Zwykłą w Roku Liturgicznym Kościoła. Dzisiejsza
niedziela to jednocześnie Uroczystość Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela.
Dzisiaj Ksiądz Jan Nowak CRL przeżywa dzień imienin. Przedwczoraj, 22 czerwca
2018 r. minęło 60 lat od święceń kapłańskich Księdza Jana – otoczmy go naszymi
modlitwami.
Nabożeństwo czerwcowe codziennie o godz. 18.30. Zakończenie Nabożeństwa
Czerwcowego połączone z Procesją Eucharystyczną wokół Bazyliki w sobotę o godzinie
18.15. W następną niedzielę o godz. 18.30 Nieszpory. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Rozpoczęły się wakacje dla dzieci i młodzieży i czas urlopów dla dorosłych.
Zachęcamy, aby czas wolny od zajęć wykorzystać na odpoczynek i umocnienie więzi z
rodziną. Niech podczas wakacji i urlopów nikomu z nas nie zabraknie czasu na codzienną

modlitwę i niedzielną Mszę Świętą. Prosimy wszystkich przebywających na wakacjach i
urlopach o zachowanie przepisów bezpieczeństwa.
Dzisiaj w naszej Parafii kończą posługę nasi Współbracia: Ks. Piotr Walczak CRL,
Ks. Tomasz Szatanik CRL, Ks. Wojciech Ćwiękała CRL i Ks. Łukasz Bugała CRL.
Dziękujemy im za dzielenie się wiarą, za głoszenie Słowa Bożego, za sprawowanie
sakramentów świętych i za modlitwę z nami i za nas. Odchodzącym Kapłanom dziękujemy i
prosimy Chrystusa Najwyższego Kapłana i Jego Matkę Maryję, o łaski potrzebne w posłudze,
do której zostali posłani w nowych miejscach pracy.
W piątek Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W tym dniu szczególną
modlitwą otaczamy Ojca św. Papieża Franciszka, który jest następcą św. Piotra Apostoła. W
piątek dzień imienin Ks. Przeora Piotra Adamusa CRL i Ks. Proboszcza Piotra Walczaka
CRL. Msze Święte w uroczystość Piotra i Pawła będą odprawiane jak w dzień zwykły. Taca
zbierana w piątek będzie przeznaczona na Stolicę Apostolską.
W piątek, w Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, pożegnanie
odchodzącego Księdza Piotra Walczaka CRL o godz. 19.00.
Powitania nowego Księdza Proboszcza Przemysława Sobonia CRL odbędzie się w
następną niedzielę,1 lipca 2018 r., o godz. 12.15.
Dzisiaj przy naszej Bazylice Towarzystwo Pomocy Św. Brata Alberta zbiera ofiary na
potrzeby ubogich i bezdomnych. Prosimy ludzi dobrej woli o pomoc.
Nasza Parafia organizuje w dniach od 4 do 8 października 2018 r. pielgrzymkę do
Wilna. Informacje i zapisy u Księdza Macieja Guziejko.
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na tacę i za ofiary indywidualne
na prace prowadzone przy naszej Bazylice.
Z naszej Rodziny Parafialnej odeszły do wieczności: + Jadwiga Plutecka z ul.
Starowiślnej i + Barbara Burkat z ul. Starowiślnej. Polecajmy Je Miłosierdziu Bożemu:
Wieczny odpoczynek ...

Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej życzymy miłej niedzieli i Bożego
błogosławieństwa. Wszystkim przebywającym na wakacjach i urlopach życzymy zdrowego i
bezpiecznego wypoczynku. Przez wstawiennictwo Świętego Jana Chrzciciela i Świętych
Apostołów Piotra i Pawła prosimy Boga, aby błogosławił Ojcu Świętemu i całemu
Kościołowi Świętemu.
Kanonicy Regularni Laterańscy
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Dzisiejsza niedziela jest 13 niedzielą zwykłą, 1 niedziela lipca.

Dziękujemy wszystkim, którzy przez cały czerwiec przychodzili na Nabożeństwo
Czerwcowe. Szczególnie dziękujemy dzieciom. Dziękujemy wszystkim za ten wielki
duchowy dar.
Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy przedwczoraj uczestniczyli w Mszy Świętej na
zakończenie w naszej Parafii posługiwania Ks. Proboszcza Piotra Walczaka CRL.
Dzisiaj w czasie Mszy Świętej o godzinie 12.15 posługę Proboszcza Parafii Bożego Ciała
rozpocznie Ks. Przemysław Soboń CRL. Otoczmy jego osobę i jego posługę w naszej Parafii
serdeczną modlitwą przez wstawiennictwo Matki Bożej i Świętego Stanisława
Kazimierczyka.
W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:
- we wtorek – święto Świętego Tomasza Apostoła;
- w środę – Rocznica Poświęcenia Bazyliki
Metropolitalnej Krakowie [święto]:
- w czwartek – pierwszy czwartek miesiąca;
- w piątek – pierwszy piątek miesiąca: Msza Święta w int. Czcicieli Najświętszego Serca
Jezusowego w piątek o godz. 12.00
- w sobotę – pierwsza sobota miesiąca – Msza Święta o godzinie 12.00 w int. wszystkich
dobrodziejów nasze Parafii i naszego Klasztoru. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Msze Święte w czasie wakacji są odprawiane jak w ciągu całego roku.
Rozpoczęły się wakacje dla dzieci i młodzieży i czas urlopów dla dorosłych. Niech podczas
wakacji i urlopów nikomu z nas nie zabraknie czasu na codzienną modlitwę i niedzielną Mszę
Świętą. Prosimy wszystkich przebywających na wakacjach i urlopach o zachowanie
przepisów bezpieczeństwa.
Nasza Parafia organizuje w dniach od 4 do 8 października 2018 r. pielgrzymkę do Wilna.
Informacje i zapisy u Księdza Macieja Guziejko.
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary składane na tacę i za ofiary indywidualne na
prace prowadzone przy naszej Bazylice.
Wszystkim Uczestnikom Ofiary Eucharystycznej: naszym Drogim Parafianom, Gościom i
Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela.
Kanonicy Regularni Laterańscy

14 NIEDZIELA ZWYKŁA - 8 lipca 2018 r.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:
- w środę – święto Świętego Benedykta, Patrona Europy;

- w czwartek – wspomnienie Świętego Brunona Bonifacego z Kwerfurtu;
- w piątek – wspomnienie Św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta;
2. W środę o godzinie 16.00 Msza Święta dla Chorych i w intencji Chorych
3. Kancelaria parafialna w lipcu i sierpniu będzie czynna we wtorki i czwartki od godz. 8.00
do 9.30 a w środy i piątki od godz. 16.00 do 17.30.
4. W dniach od 6 do 15 sierpnia będzie trwała piesza pielgrzymka z Warszawy na Jasną Górę.
Zapraszamy do wzięcia w niej udziału i do pielgrzymowania w Grupie Kanonickiej. Więcej
informacji na plakatach w przedsionkach Bazyliki i u ks. Macieja Guziejko.
5. Nasza Parafia organizuje w dniach od 4 do 8 października 2018 r. pielgrzymkę do Wilna.
Informacje i zapisy również u Księdza Macieja Guziejko
6. Składamy serdeczne "Bóg zapłać" za ofiary otrzymywane na tacę oraz na wsparcie
wszelkich dzieł prowadzonych przez naszą parafię.
7. Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszli: + Jolanta Smaga z ul. Halickiej i +
Ewa Pyrz z ul. Mostowej. Polecajmy je Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im
dać Panie …
8. Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy: miłej
niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Przebywającym na wakacjach i
urlopach życzymy zdrowego i bezpiecznego wypoczynku.
15 Niedziela Zwykła – 15.07.2018 r.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1.

W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:
- w poniedziałek wspomnienie NMP z Góry Karmel – Matki Bożej Szkaplerznej;
- w czwartek – wspomnienie bł. Czesława, kapłana;

2.

Przypominamy że w naszym kościele w poniedziałek o godz. 8.00 i czwartek o godz.
19.00 jest sprawowana Msza Święta w intencji próśb i podziękowań do św. Stanisława
Kazimierczyka, natomiast w środę o godz. 19.00 w int. próśb i podziękowań do Matki
Bożej Zbawiciela. Nasze intencje na te Msze Św. możemy składać do skarbon które
znajdują się przed kaplicą Zwiastowania Pańskiego i ołtarzem św. Stanisława
Kazimierczyka.

3.

Kancelaria parafialna w lipcu i sierpniu będzie czynna we wtorki i czwartki od godz.
8.00 do 9.30 a w środy i piątki od godz. 16.00 do 17.30.

4.

W dniach od 6 do 15 sierpnia będzie trwała piesza pielgrzymka z Warszawy na Jasną
Górę. Zapraszamy do wzięcia w niej udziału i do pielgrzymowania w Grupie

Kanonickiej. Więcej informacji na plakatach w przedsionkach Bazyliki i u ks. Macieja
Guziejko.
5.

W dniu 26 sierpnia jest organizowana z naszej parafii pielgrzymka do Strachocina i
Dukli, wszelkie informacje znajdują się na plakatach w gablotach w przedsionkach
kościoła.

6.

Nasza Parafia organizuje w dniach od 4 do 8 października 2018 r. pielgrzymkę do
Wilna. Informacje i zapisy również u Księdza Macieja Guziejko

7.

Składamy serdeczne "Bóg zapłać" za ofiary otrzymywane na tacę oraz na wsparcie
wszelkich dzieł prowadzonych przez naszą parafie.

8.

Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy: miłej
niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Przebywającym na
wakacjach i urlopach życzymy zdrowego i bezpiecznego wypoczynku.

16 Niedziela Zwykła - 22.07.2018 r.
Ogłoszenia Duszpasterskie

1. W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:
- we wtorek– wspomnienie św. Kingi, dziewicy
- w środę – święto św. Jakuba, Apostoła. Tego dnia także wspomnienie św.
Krzysztofa, patrona podróżujących i kierowców. We wspomnienie św. Krzysztofa na
Mszach Świętych o godz. 12.00 i 19.00 modlić się będziemy w intencji kierowców.
Będzie też możliwość poświęcenia pojazdów w przyszłą niedziele po wszystkich
Mszach św. Chętnych prosimy o zgłaszanie do zakrystii.
- w czwartek– wspomnienie Świętych Joachima i Anny Rodziców NMP a zarazem
Dziadków Pana Jezusa. Pamiętajmy tego dnia w modlitwie o naszych żyjących i
zmarłych babciach i dziadkach.
2. Kancelaria parafialna w lipcu i sierpniu jest czynna we wtorki i czwartki od godz. 8.00
do 9.30 a w środy i piątki od godz. 16.00 do 17.30.
3.

W dniach od 6 do 15 sierpnia będzie trwała piesza pielgrzymka z Warszawy na Jasną
Górę. Zapraszamy do wzięcia w niej udziału i do pielgrzymowania w Grupie

Kanonickiej. Więcej informacji na plakatach w przedsionkach Bazyliki i u ks. Macieja
Guziejko.
4. W dniu 26 sierpnia jest organizowana z naszej parafii pielgrzymka do Strachocina i
Dukli, wszelkie informacje znajdują się na plakatach w gablotach w przedsionkach
kościoła.
5. Nasza Parafia organizuje w dniach od 4 do 8 października 2018 r. pielgrzymkę do
Wilna. Informacje i zapisy również u Księdza Macieja Guziejko
6. Składamy serdeczne "Bóg zapłać" za ofiary otrzymywane na tacę oraz na wsparcie
wszelkich dzieł prowadzonych przez naszą parafie.
7. Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy: miłej
niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Przebywającym na
wakacjach i urlopach życzymy zdrowego i bezpiecznego wypoczynku.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
29 lipca 2018 r.
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA
1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Dzisiaj po wszystkich Mszach Świętych poświęcenie pojazdów. Ofiary złożone przy
okazji poświęcenia przeznaczone są na zakup środków transportu dla misjonarzy.
W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:
- we wtorek– wspomnienie św. Ignacego Loyoli, kapłana;
- w środę – Św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła;
- w sobotę – wspomnienie Świętego Jana Marii Vianneya, kapłana, patrona
proboszczów
W środę, 1 sierpnia przypada 73 rocznica Powstania Warszawskiego. Msza Św. za
wszystkich którzy oddali za Ojczyznę w środę o godz. 19.00.
W tym tygodniu 1 czwartek, 1 piątek i 1 sobota miesiąca. W czwartek o godz. 19.00
Msza Święta za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Msza Św. ku czci
Najśw. Serca Pana Jezusa w piątek o 12.00. W sobotę o 12.00 Msza Święta w int.
Dobrodziejów naszej Parafii i Klasztoru Bożego Ciała. Zachęcamy do spowiedzi
świętej i Komunii Świętej wynagradzającej Najświętszemu Sercu Jezusowemu i
Niepokalanemu Sercu Maryi.
We wszystkie niedziele i święta w miesiącu sierpniu o godz. 9.10 różaniec w intencji
trzeźwości. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Spotkania grupy Anonimowych Alkoholików „Przemiana i trwanie” odbywają się
we wtorki o godz. 18.00 i niedzielę o godz. 17.00 w sali parafialnej przy furcie
klasztornej.
W dniach od 6 do 15 sierpnia będzie trwała piesza pielgrzymka z Warszawy na Jasną
Górę. Zapraszamy do wzięcia w niej udziału i do pielgrzymowania w Grupie

Kanonickiej. Więcej informacji na plakatach w przedsionkach Bazyliki i u ks. Macieja
Guziejko.
8. Składamy serdeczne "Bóg zapłać" za ofiary otrzymywane na tacę oraz na wsparcie
wszelkich dzieł prowadzonych przez naszą parafie.
9. Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszła: śp. Halina Płatek z ul. Józefa,
oraz śp. Ewa Rojek z ul. Halickiej. Polecajmy je Miłosierdziu Bożemu. Wieczny
odpoczynek racz im dać Panie …
10.Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy: miłej
niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Wszystkim przebywającym
na wakacjach i urlopach życzymy zdrowego i bezpiecznego wypoczynku.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
5 sierpnia 2018
XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA
W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:
w poniedziałek - święto Przemienienia Pańskiego
w środę - wspomnienie św. Dominika - kapłana
w czwartek - święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) - patronki Europy
w piątek - św. Wawrzyńca - diakona i męczennika
w sobotę - św. Klary - dziewicy
We wszystkie niedziele i święta w miesiącu sierpniu o godz. 9.05 różaniec w intencji
trzeźwości. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Spotkania grupy Anonimowych Alkoholików „Przemiana i trwanie" odbywają się we wtorki
o godz. 18.00 i niedzielę o godz. 17.00 w sali parafialnej przy furcie klasztornej.
W dniach od 6 do 15 sierpnia będzie trwała piesza pielgrzymka z Warszawy na Jasną Górę.
Zapraszamy do wzięcia w niej udziału i do pielgrzymowania w Grupie Kanonickiej. Więcej
informacji na plakatach w przedsionkach Bazyliki i u ks. Macieja Guziejko.
We wtorek 22 sierpnia w ramach pielgrzymowania dekanatów archidiecezji krakowskiej,
nasza parafia będzie pielgrzymowała do Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie. Prosimy o
przybycie do papieskiego sanktuarium na godz. 17.00, gdzie uczestniczyć będziemy w
archidiecezjalnym nabożeństwie ku czci św. Jana Pawła II.
Dziś po wszystkich Mszach św. zbiórka na sfinansowanie wkładu własnego do dotacji na
renowacje bazyliki który w tym roku wynosi 178 tyś zł.
Składamy serdeczne "Bóg zapłać" za ofiary otrzymywane na tacę oraz na wsparcie wszelkich
dzieł prowadzonych przez naszą parafie.
naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy: miłej niedzieli, Bożego
błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Wszystkim przebywającym na wakacjach i urlopach
życzymy zdrowego i bezpiecznego wypoczynku.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
12 sierpnia 2018

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA
1. W nadchodzącym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek – święto Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej;
- we wtorek– św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana i męczennika;
- w środę - Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny;
- w piątek – Święto Św. Jacka, kapłana, patrona Archidiecezji Krakowskiej;
2. W środę 15 sierpnia Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Msze
Święte będą odprawiane tak jak w każdą niedzielę roku. Po każdej Mszy świętej poświęcenie
ziół, kwiatów i owoców. Także w tym dniu obchodzić będziemy 98 rocznicę Cudu nad Wisłą,
czyli zwycięskiej Bitwy Warszawskiej stoczonej w czasie wojny polsko – bolszewickiej 15
sierpnia 1920 roku.
3. We wszystkie niedziele i święta w miesiącu sierpniu o godz. 9.05 różaniec w intencji
trzeźwości. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
4. Spotkania grupy Anonimowych Alkoholików „Przemiana i trwanie” odbywają się we
wtorki o godz. 18.00 i niedzielę o godz. 17.00 w sali parafialnej przy furcie klasztornej.
5. W środę 22 sierpnia w ramach pielgrzymowania dekanatów archidiecezji krakowskiej,
nasza parafia będzie pielgrzymowała do Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie. Prosimy o
przybycie do papieskiego sanktuarium na godz. 17.00, gdzie uczestniczyć będziemy w
archidiecezjalnym nabożeństwie ku czci św. Jana Pawła II.
6. Składamy serdeczne "Bóg zapłać" za ofiary otrzymywane na tacę oraz na wsparcie
wszelkich dzieł prowadzonych przez naszą parafie. W zeszłą niedzielę zebraliśmy 5159 zł na
renowacje bazyliki.
7. Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszli + Zbigniew Szewczyk z ul.
Trynitarskiej i + Jacek Markowski z ul. Miodowej. Polecajmy ich Bożemu Miłosierdziu:
Wieczny odpoczynek…
8. Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy: miłej
niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Wszystkim przebywającym na
wakacjach i urlopach życzymy zdrowego i bezpiecznego wypoczynku.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
19 sierpnia 2018 r.
XX NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dzisiejsza niedziela to 20 Niedziela Zwykła w Roku Liturgicznym Kościoła.
2. We wszystkie niedziele i święta w miesiącu sierpniu o godz. 9.05 różaniec w intencji
trzeźwości. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
3. W nadchodzącym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek św. Bernarda, opata i doktora kościoła
- we wtorek wspomnienie św. Piusa X, papieża;
- w środę wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej
- w piątek święto św. Bartłomieja Apostoła
- w przyszłą niedzielę uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiejw tym
dniu odbędzie się parafialna pielgrzymka na Jasną Górę
4. Spotkania grupy Anonimowych Alkoholików „Przemiana i trwanie” odbywają się we
wtorki o godz. 18.00 i niedzielę o godz. 17.00 w sali parafialnej przy furcie klasztornej.
5. W środę w ramach pielgrzymowania dekanatów archidiecezji krakowskiej, nasza parafia
będzie pielgrzymowała do Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie. Prosimy o przybycie do

papieskiego sanktuarium na godz. 17.00, gdzie uczestniczyć będziemy w archidiecezjalnym
nabożeństwie ku czci św. Jana Pawła II.
6. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu, na potrzeby
naszej parafii. Dziękujemy za kolejne ofiary indywidualne na prace prowadzone przy
bazylice.
7. Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy: miłej
niedzieli, Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej. Wszystkim przebywającym na
wakacjach i urlopach życzymy zdrowego i bezpiecznego wypoczynku.
21 NIEDZIELA ZWYKŁA - 26.08.2018 r.
1. Dziękujemy wszystkim którzy w minioną środę pielgrzymowali do Sanktuarium Jana
Pawła II w Krakowie.
2. W nadchodzącym tygodniu w liturgii przeżywać będziemy:
- w poniedziałek –święto św. Moniki;
- we wtorek – uroczystość św. Augustyna;
- w środę – wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela;
- w sobotę – wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy;
3. Od jutra wieczorem do piątku w południe trwać będą w naszym Klasztorze Krakowskim
Rekolekcje dla Kleryków, Braci i Kapłanów naszego Zakonu Kanoników Regularnych
Laterańskich. Codziennie będzie odprawiana Msza Św. o godz. 12.00. Prosimy o modlitwy w
naszej intencji i zapraszamy do wspólnego przeżywania Mszy Św. o godzinie 12.00.
4. We wtorek w naszym Zakonie Uroczystość Św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła.
Św. Augustyn jest Ojcem i Prawodawcą naszego Zakonu Kanoników Regularnych
Laterańskich i drugim Patronem naszej Bazyliki Bożego Ciała. W naszej bazylice można jutro
zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Główna Msza Święta w intencji naszego
Zakonu we wtorek o godz. 12.00. Na zakończenie tej uroczystości będzie ucałowanie relikwii
św. Augustyna.
5. W tym dniu w czasie Mszy Świętej o godzinie 12.00 nasz Współbrat Nowicjusz Paweł
Wiśniewski złoży pierwsze śluby zakonne. Klerycy Sebastian Krukowski i Wiktor
Ruszlewicz przedłużą śluby czasowe. W poniedziałek wieczorem Tadeusz Broda i Mateusz
Żołnierzak rozpoczną nowicjat. Prosimy o modlitwę w intencji naszych Współbraci
rozpoczynających życie zakonne.
6. W tym tygodniu 1 sobota miesiąca. Msza Św. ku czci Niepokalanego Serca Maryi w sobotę
o 12.00. Msza Święta w sobotę o 12.00 jest odprawiana w int. Dobrodziejów Parafii i
Klasztoru Bożego Ciała.
7. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu, na potrzeby
naszej parafii. Dziękujemy za ofiary indywidualne na prace prowadzone przy bazylice.
8. Z naszej wspólnoty parafialnej Pan Bóg odwołał do siebie śp. Janinę Rybicką-Urbanek z ul.
Wawrzyńca, śp. Józefa Kosturek z Placu Bawół oraz śp. Marię Żabińską z ul. Gazowej.
Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…
9. Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli,
Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej

22 NIEDZIELA ZWYKŁA - 2.09.2018 r.

1. Dziękujemy wszystkim, którzy w miesiącu sierpniu w niedziele i święta modlili się na
różańcu w intencji trzeźwości.
2. Jutro, w poniedziałek, 3 września rozpocznie się nowy rok szkolny 2018/2019. Msze
Święte na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego dla uczniów ze Szkół
Podstawowych i Gimnazjum o godz. 8.00, dla uczniów Szkół Średnich o godz. 9.00.
Zapraszamy Dzieci, Młodzież Rodziców, Nauczycieli i Wychowawców. Zachęcamy do
spowiedzi i Komunii Świętej na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego.
3. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Msza Św. w
intencji dziękczynnej za dar kapłaństwa i Eucharystii a także w int. uproszenia nowych
powołań kapłańskich w czwartek o godz. 19.00. Msza Św. ku czci Najśw. Serca Pana Jezusa
w piątek o 12.00.
4. W sobotę – święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej Gietrzwałdzkiej.
Przez wieki to święto było nazywane świętem Matki Bożej Siewnej. W tym dniu po
wszystkich Mszach Świętych odmówimy litanię do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej i będzie
możliwość ucałowania relikwii drzewa na którym objawiła się Matka Boża w Gietrzwałdzie.
5. W przyszłą niedzielę po Mszy Św. o godz. 8.00 zapraszamy na spotkanie do sali parafialnej
wspólnotę Żywego Różańca, natomiast po Mszy Św. o godz. 9.30 zapraszamy Bractwo V
Ran Pana Jezusa i Najświętszego Sakramentu.
6. W niedzielę Msza Św. dla dzieci jest odprawiana o godz. 11.00. Zapraszamy na nią dzieci z
rodzicami
7. Nasza Parafia organizuje w dniach od 4 do 8 października 2018 r. pielgrzymkę do Wilna.
Informacje i zapisy również u Księdza Macieja Guziejko
8. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu, na potrzeby
naszej parafii. Dziękujemy za ofiary indywidualne na prace prowadzone przy bazylice.
9. Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli.
Niech Bóg udzieli wszystkim błogosławieństwa. Dzieciom i Młodzieży w Nowym Roku
Szkolnym życzymy zdrowia i dobrych wyników w nauce.

23 NIEDZIELA ZWYKŁA - 09.09.2018 r.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
W Sanktuarium Maryjnym w Gietrzwałdzie dzisiaj trwają doroczne, jubileuszowe
uroczystości Maryjne w 141 rocznicę objawień Matki Bożej. W liturgii Kościoła w tym
tygodniu obchodzić będziemy:
- w piątek – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego;
- w sobotę – Najświętszej Maryi Panny Bolesnej;

W niedziele Msza św. dla dzieci jest odprawiana o godz. 11.00. Zapraszamy dzieci z
rodzicami na Mszę Świętą na godz. 11.00. Kurs przedmałżeński dla Narzeczonych w naszej
Parafii będzie prowadzony w październiku. Pierwsze spotkanie za tydzień w sobotę 6
października o godz. 17.00. Poradnia przedmałżeńska jest czynna w poniedziałki o godz.
19.00. Nasza Parafia organizuje w dniach od 4 do 8 października 2018 r. pielgrzymkę do
Wilna. Informacje i zapisy u Księdza Macieja Guziejko. Kancelaria parafialna czynna jest we
wtorki i czwartki od godz. 8.00 do 9.30 a w środy i piątki od godz. 16.00 do 17.30. W dni
powszednie odprawiane są nabożeństwa:
- w niedziele o godz. 7:40 – godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
- we wtorek o godz. 18:30 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego – jest to nowe
nabożeństwo w naszej parafii. W naszej bazylice znajduję się obraz Pana Jezusa
Miłosiernego, trzeba jednak wiedzieć, iż jest to pierwowzór obrazu odbierającego cześć w
łagiewnickim sanktuarium. Namalował go dla kaplicy w Łagiewnikach malarz Adolf Hyła,
jako wotum wdzięczności za uratowanie rodziny w czasie II wojny światowej. Pan Jezus, jako
Boski Lekarz, kroczy tu po usianej kwiatami łące. Obraz ten powieszony został w kaplicy w
Łagiewnikach — nie pasował jednak kształtem i rozmiarami do ołtarza, w którym miał być
eksponowany, zaś spowiednik św. s. Faustyny, błogosławiony ks. Michał Sopoćko, uznał
jego tło za nieliturgiczne i polecił przemalować kilka detali w samej postaci Chrystusa.
Dlatego też Hyła namalował kolejny wizerunek — dziś w sanktuarium w Łagiewnikach —
zaś poprzedni ofiarowany został do naszego kościoła Bożego Ciała, gdzie cześć odbiera do
dziś.
- w środę o godz. 18:30 – nabożeństwo do Matki Bożej Zbawiciela
- w czwartek o godz. 12:30 – różaniec w kaplicy Zwiastowania NMP
- w piątek o godz. 18:30 – Droga Krzyżowa
W przyszłą niedzielę po wszystkich Mszach św. zbiórka na sfinansowanie wkładu własnego
do dotacji na renowacje bazyliki który w tym roku wynosi 178 tyś zł. Składamy serdeczne
„Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu, na potrzeby naszej parafii.
Dziękujemy za ofiary indywidualne na prace prowadzone przy bazylice. Z naszej Rodziny
Parafialnej do wieczności odeszła +Zofia Widurska z ul. Brzozowej. Polecajmy ją Bożemu
Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek …
Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy dobrej niedzieli, oraz
Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Gietrzwałdzkiej na cały nowy tydzień

24 NIEDZIELA ZWYKŁA - 16 września 2018 r.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:

- we wtorek — Święto św. Stanisława Kostki, patrona Polski oraz dzieci i młodzieży. Modlić
się będziemy na Mszach Św, za dzieci i Polską Młodzież;

- w czwartek — wspomnienie św. Andrzeja Kim i towarzyszy - męczenników

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

- w sobotę — wspomnienie bł. Bernardyny Jabłońskiej, dziewicy, Albertynki,

2. Kurs przedmałżeński dla Narzeczonych w naszej Parafii rozpocznie się w sobotę 6
października o godz. 17.00. Poradnia przedmałżeńska jest czynna w poniedziałki o godz.
19.30.

3. Zapraszamy na rozważanie Słowa Bożego i Adorację Najświętszego Sakramentu w każdy
czwartek po wieczornej Mszy Świętej do Sali przy Kancelarii Parafialnej.
4. Dziękujemy Paniom z Żywego Różańca za posprzątanie naszej Bazyliki.

5. Dziś po wszystkich Mszach Św. zbiórka na pokrycie wkładu własnego na renowacje
Bazyliki. W tym roku wkład własny Parafii wynosi 178 tyś. zł.
6. Składamy serdeczne „Bóg zapłać" za ofiary złożone w minionym tygodniu, na potrzeby
naszej parafii. Dziękujemy za ofiary indywidualne na prace prowadzone przy bazylice.
7. Z naszej Rodziny parafialnej do wieczności odszedł + Ludwik Kuszaj z ul. Św.
Wawrzyńca. Polećmy go Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek ...
8. Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego
błogosławieństwa, opieki Matki Najświętszej, św. Stanisława Kostki, Patrona Naszej
Ojczyzny
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
23 września 2018 r.
XXV NIEDZIELA ZWYKŁA

1. W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:
- w czwartek – wspomnienie św. Wincentego a Paulo, kapłana ;
- w piątek – wspomnienie św. Wacława, męczennika, patrona Katedry Wawelskiej
- w sobotę – święto świętych Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała;
2. Kurs przedmałżeński dla Narzeczonych w naszej Parafii rozpocznie się 6
października. Poradnia przedmałżeńska jest czynna w poniedziałki o godz. 19.30.
3. Zapraszamy na rozważanie Słowa Bożego i Adorację Najświętszego Sakramentu w
każdy czwartek po wieczornej Mszy Świętej do Sali przy Kancelarii Parafialnej.
4. W sobotę 29 września zapraszamy Wspólnotę Żywego Różańca na archidiecezjalną
pielgrzymkę do Łagiewnik.
5. Zbiórka Ministrantów w soboty o godzinie 10.30. Próba Scholii parafialnej w
niedziele o 9.45 w salce przy kancelarii.
6. Zapraszamy do pielgrzymowania w dniach 4-8 października do Gietrzwałdu, Wilna,
Kowna i Góry Trzech Krzyży. Wciąż są wolne miejsca. Informacje u Ks. Macieja i na
stronie internetowej naszej parafii.
7. Składamy serdeczne "Bóg zapłać" za ofiary otrzymywane na tacę oraz na wsparcie
wszelkich dzieł prowadzonych przez naszą parafię. W zeszłą niedzielę zebraliśmy
5540 zł na renowacje bazyliki.
8. Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli,
Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej Różańcowej.

26 NIEDZIELA ZWYKŁA - 30.09.2018 r.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. W poniedziałek rozpocznie się październik, miesiąc modlitwy różańcowej. W
październiku każdego dnia będziemy modlić się na różańcu w naszej bazylice o godz. 18.20.
Serdecznie zapraszamy na tę modlitwę wszystkich. Za odmówienie różańca wraz z
rozmyślaniem nad tajemnicami różańcowymi w kościele lub w rodzinie można zyskać odpust
zupełny.
2. W następną niedzielę procesja różańcowa do pięciu ołtarzy. Rozpocznie się ona o godzinie
18.00. Zapraszamy Arcybractwo, Żywy Różaniec, Ministrantów i Asystę Procesyjną.
3. W liturgii Kościoła w tym tygodniu obchodzić będziemy:
- w poniedziałek – wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora kościoła
- we wtorek – wspomnienie świętych Aniołów Stróżów;
- w czwartek – wspomnienie świętego Franciszka z Asyżu;
- w piątek – wspomnienie świętej Faustyny Kowalskiej, dziewicy;
- w przyszłą niedzielę – wspomnienie Matki Bożej Różańcowej;

4. W środę o godz. 17.00 w sali parafialnej spotkanie dla młodzieży z klasy 8 Szkoły
Podstawowej i 3 Gimnazjalnej przygotowujące się do sakramentu bierzmowania.
5. Kurs przedmałżeński dla Narzeczonych w naszej Parafii rozpocznie się w przyszłą sobotę o
godz. 17.00 w sali parafialnej. Poradnia przedmałżeńska jest czynna w poniedziałki o godz.
19.30
6. Zapraszamy na rozważanie Słowa Bożego i Adorację Najświętszego Sakramentu w każdy
czwartek po wieczornej Mszy Świętej do Sali przy Kancelarii Parafialnej
7. Zbiórka Ministrantów w soboty o godzinie 10.30. Próba Scholii parafialnej w niedziele o
9.45 w salce przy kancelarii.
8. Klerycy naszego zakonu rozprowadzają dziś nowy numer pisma kleryckiego Cor Unum.
Zachęcamy do nabywania.
9. W przyszłą niedziele kwesta na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
10.Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu, na potrzeby
naszej parafii. Dziękujemy za ofiary indywidualne na prace prowadzone przy bazylice.
11.Z naszej Rodziny parafialnej do wieczności odszedł + Roman Berdakiewicz z ul. Bożego
Ciała. Polećmy go Bożemu Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek …

27 NIEDZIELA ZWYKŁA - 7.10.2018 r.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1. Dzisiaj o godz. 18.00 nabożeństwo różańcowe połączone z procesją do pięciu ołtarzy.
Zapraszamy do uczestnictwa wszystkich parafian a szczególnie Arcybractwo, Żywy
Różaniec, Ministrantów i Asystę Procesyjną.
2. Dziś po wszystkich Mszach Św. odbywa się kwesta na rzecz Towarzystwa Pomocy im. św.
Brata Alberta.
3. W środę o godz. 16.00 Msza Święta dla chorych i w int. chorych.
4. Również w środę, wraz z młodzieżą która posługiwała muzycznie w wiosce
ewangelizacyjnej w czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, zapraszamy do bazyliki
na godz. 19:30 na modlitwę uwielbienia. Spotkania te będą się odbywały cyklicznie w 2 i 4
środę miesiąca.
5. W Kancelarii Parafialnej i w zakrystii przyjmujemy na wypominki roczne za zmarłych,
kartki są wyłożone w przedsionkach i na Msze Św. składkowe. Pamiętajmy o modlitwie za

drogich nam zmarłych. Za poleconych w wypominkach rocznych modlimy się w każdą
niedzielę o godz. 9.10. Przez cały listopad, codziennie, odprawiana jest Msza Święta za
zmarłych poleconych w Wypominkach. Przyjmujemy również na Msze Św. indywidualne i
gregoriańskie, są jeszcze wolne terminy na bieżący rok.
6. Za tydzień obchodzić będziemy XVIII Dzień Papieski pod hasłem: Promieniowanie
Ojcostwa. W przedsionkach kościoła po Mszach Św. będziemy mogli wesprzeć fundację
Dzieło Nowego Tysiąclecia. Fundacja zbiera ofiary na stypendia dla młodzieży z
niezamożnych rodzin.
7. W przyszłą niedzielę na Mszy Św. o godz. 12:15 będziemy modlili się w intencji naszej
Ojczyzny w 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Po Mszy Św. odbędzie się program
słowno-muzyczny „Dzieła wielkich Polaków – wybitnych twórców i wieszczów
narodowych”
8. Poświęcenie różańców dla dzieci pierwszokomunijnych w przyszłą niedzielę o godz. 11.00.
9. W ramach obchodów 40 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową Ks.
Arcybiskup Marek Jędraszewski zaprasza naszą parafię do Sanktuarium Jana Pawła II na
Mszę Św. we wtorek 16 października o godz. 8.00.
10. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu, na potrzeby
naszej parafii.
11. Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszły śp. Jadwiga Szafraniec z ul.
Miodowej oraz śp. Helena Mucha z ul. Dietla. Polecajmy je Bożemu Miłosierdziu. Wieczny
odpoczynek …
12. Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli,
Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Różańcowej przez wstawiennictwo Świętego
Jana Pawła II.
28 NIEDZIELA ZWYKŁA - 14.10.2018 r.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Nabożeństwo Różańcowe codziennie o godz. 18.20. Zapraszamy na tę modlitwę
wszystkich: Dzieci, Młodzież i Dorosłych.
2. Dzisiaj obchodzimy XVIII Dzień Papieski pod hasłem: "Promieniowanie ojcostwa". W
przedsionkach kościoła po Mszach Św. możemy wesprzeć fundację Dzieło Nowego
Tysiąclecia. Fundacja zbiera dziś ofiary na stypendia dla młodzieży z niezamożnych rodzin.
Dziękujemy ludziom wielkiego serca za ofiary i dziękujemy tym, którzy te ofiary zbierają.
3. W dniu dzisiejszym również obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, z tej okazji
zapraszamy Nauczycieli, również emerytowanych Wychowawców, Katechetów,
pracowników szkół z terenu naszej parafii, w poniedziałek na Mszę Św. na godz. 19.00 a po
Mszy Św. na spotkanie w klasztorze.

4. W Kancelarii Parafialnej i w zakrystii przyjmujemy na wypominki roczne za zmarłych i na

Msze Św. składkowe. Kartki na wypominki roczne są wyłożone w przedsionkach bazyliki.
Pamiętajmy o modlitwie za drogich nam zmarłych. Za poleconych w wypominkach rocznych
modlimy się w każdą niedzielę o godz. 9.10. Przez cały listopad, codziennie, odprawiana jest
Msza Święta za zmarłych poleconych w Wypominkach.
5. W ramach obchodów 40 rocznicy wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową Ks.
Arcybiskup Marek Jędraszewski zaprasza naszą parafię do Sanktuarium Jana Pawła II na
Mszę Św. we wtorek 16 października o godz. 8.00.
6. W środę 17 października przypada 8 rocznica kanonizacji św. Stanisława Kazimierczyka.
W tym dniu wszystkie Msze Św. będą sprawowane przy ołtarzu św. Stanisława, także
odmówmy litanię do św. Stanisława Kazimierczyka i oddawać mu będziemy cześć przez
ucałowanie relikwii. Serdecznie zapraszamy do dziękczynienia za dar kanonizacji.
7. W przyszłą niedzielę po wszystkich Mszach Św. zbiórka na pokrycie wkładu własnego na
renowację Bazyliki. W tym roku wkład własny parafii wynosi 178 tyś.
8. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu, na potrzeby
naszej parafii.
9. W zakrystii do nabycia są kartki pocztowe z wizerunkiem kościoła, przewodniki w różnych
językach a także Tygodnik Katolicki Niedziela. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej
10. Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli,
Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Bożej Różańcowej przez wstawiennictwo Świętego
Jana Pawła II.

29 NIEDZIELA ZWYKŁA - 21.10.2018 r.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Nabożeństwo Różańcowe codziennie o godz. 18.20. W przyszłą niedzielę Różaniec o
godzinie 18.00 z procesją do pięciu ołtarzy.
2. W liturgii Kościoła w poniedziałek obchodzić będziemy wspomnienie Świętego Jana
Pawła II, papieża;
3. W przyszłą niedzielę przeżywać będziemy uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła
Własnego. Dziękować będziemy Bogu za Fundatorów i Budowniczych naszej Bazyliki
Bożego Ciała a także za tych, którzy w obecnym czasie o ten Dom Boży się troszczą i
napełniają go swoją obecnością i modlitwą.4. Również w niedzielę święto świętych
Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Dzień imienin Ks. Tadeusza Masłowskiego. Msza Św.
w int. Księdza Tadeusza w niedzielę o godzinie 12.15. Zapraszamy do modlitwy.
5. W środę, wraz z młodzieżą która posługiwała muzycznie w wiosce ewangelizacyjnej w
czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, zapraszamy do bazyliki na godz. 19:30 na
modlitwę uwielbienia. Spotkania te odbywają cyklicznie w 2 i 4 środę miesiąca.
6. W Kancelarii Parafialnej i w zakrystii przyjmujemy na wypominki roczne za zmarłych i na
Msze Św. składkowe. Kartki na wypominki roczne są wyłożone w przedsionkach bazyliki.
Pamiętajmy w modlitwie o zmarłych. Za poleconych w wypominkach rocznych modlimy się
w każdą niedzielę o godz. 9.10. Przez cały listopad, codziennie, będzie odprawiana Msza
Święta za zmarłych poleconych w Wypominkach.
7. Przyjmujemy również intencje Mszy Św. indywidualne i gregoriańskie, są jeszcze wolne
terminy w bieżącym roku.
8. W zakrystii do nabycia są kartki pocztowe z wizerunkiem kościoła, przewodniki w różnych
językach a także Tygodnik Katolicki Niedziela. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej
9. Dziś po wszystkich Mszach świętych zbiórka na pokrycie wkładu własnego parafii do

dotacji na renowacje Bazyliki. Wkład własny parafii wynosi w tym roku 178 tyś zł.
10. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu, na potrzeby
naszej parafii. W ubiegłą niedzielę zebraliśmy na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia 2235
zł.
11. Naszym Drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli,
Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Bożej Różańcowej i Świętego Jana Pawła II.

30 NIEDZIELA ZWYKŁA - 28.10.2018 r.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Nabożeństwo Różańcowe z procesją do pięciu ołtarzy dzisiaj o godz. 18.00. Zapraszamy
serdecznie Arcybractwo, Asystę Procesyjną, Żywy Różaniec, Służbę Liturgiczną Ołtarza,
dzieci, młodzież i dorosłych na dzisiejszy Różaniec i procesję.
2. W dzisiejszą niedzielę przeżywamy uroczystość Rocznicy Poświęcenia Kościoła
Własnego. Dziękujemy Panu Bogu za Fundatorów i Budowniczych naszej Bazyliki Bożego
Ciała a także za tych, którzy w obecnym czasie troszczą się o ten dom Boży i napełniają go
swoją obecnością i swoimi modlitwami.
3. W czwartek 1 Listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze Św. będą odprawiane
jak w każdą niedzielę. 1 Listopada Nieszpory Żałobne o godz. 18.20. Po Nieszporach procesja
w bazylice z tradycyjni modlitwami za zmarłych.
4. W piątek, 2 listopada, Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze Św. za
zmarłych poleconych w wypominkach o godz. 8.00, 12.00 i 19.00. Procesja z modlitwami za
zmarłych w kościele po Mszach Świętych o godz. 8.00 i 12.00. O godz. 18.20 Nieszpory za
zmarłych i procesja w bazylice. W Dniu Zadusznym można zyskać odpust zupełny i
ofiarować go za zmarłych.
5. Na Wypominki roczne przyjmujemy tylko w Kancelarii Parafialnej i w zakrystii. Za
poleconych w Wypominkach rocznych modlimy się w każdą niedzielę o godz. 9.10. Przez
cały listopad, codziennie, odprawiana jest Msza Święta za zmarłych poleconych w
Wypominkach. Wypominki jednorazowe połączone z modlitwą różańcową codziennie, przez
wszystkie dni listopada o godz. 18.20.
6. W tym tygodniu 1 czwartek, 1 piątek i 1 sobota miesiąca. Msza Święta w sobotę o 12.00
jest odprawiana w int. Dobrodziejów Parafii i Klasztoru Bożego Ciała. Zachęcamy
wszystkich do gorliwego uczestniczenie w pierwszych piątkach i pierwszych sobotach
miesiąca.
7. W przyszłą niedzielę imieniny obchodzi brat Karol Krzyżanowski Msza Św. w intencji
solenizanta o godz. 12:15. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
8. W zakrystii do nabycia są kartki pocztowe z wizerunkiem kościoła, przewodniki w różnych
językach a także Tygodnik Katolicki Niedziela. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej

9. Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone w minionym tygodniu, na potrzeby
naszej parafii. W ubiegłą niedzielę zebraliśmy na wkład własny parafii na renowację bazyliki
4703 zł .
10.Z naszej Rodziny Parafialnej do wieczności odeszli śp. Władysława Pacura z ul. Dietla, śp.
Krzysztof Babicz z ul. Miodowej śp. Maria Walas z ul. Bocheńskiej . Polecajmy ich Bożemu
Miłosierdziu. Wieczny odpoczynek …
11.Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, Bożego
błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela. Wszystkim którzy udają się w drogę, by
nawiedzić groby swoich najbliższych życzymy bezpiecznej podróży i szczęśliwego powrotu
do domu.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

1 listopada 2018

Uroczystość Wszystkich Świętych

1. Dzisiaj Uroczystość Wszystkich Świętych. Wspominamy świętych, którzy odeszli z tej
ziemi i osiągnęli już zbawienie: pełnię życia i szczęścia. Święci są dla nas wzorem do
naśladowania.

2.

Msze Św. dzisiaj są odprawiane jak w każdą niedzielę.

3. Zapraszamy dzisiaj na tradycyjne Nieszpory za zmarłych z procesją w kościele o godz.
18.20.

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

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

6. Jutro 2 listopada – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze Św. za zmarłych
poleconych w wypominkach o godz. 8.00, 12.00 i 19.00. Procesja z modlitwami za zmarłych
w kościele po Mszach Świętych o godz. 8.00 i 12.00. O godz. 18.20 Nieszpory za zmarłych i
procesja w bazylice.

7. W przedsionkach Bazyliki przyjmujemy na wypominki jednorazowe. Na Wypominki
roczne przyjmujemy tylko w Kancelarii Parafialnej i w zakrystii. Za poleconych w
Wypominkach rocznych modlimy się w każdą niedzielę o godz. 9.10. Przez cały listopad,
codziennie, odprawiana jest Msza Święta za zmarłych poleconych w Wypominkach.
Wypominki jednorazowe połączone z modlitwą różańcową codziennie, przez wszystkie dni
listopada o godz. 18.20.

8. W niedzielę o godz. 12.15 Msza św. w intencji Brata Karola Krzyżanowskiego w dniu
Jego imienin. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

9. W zakrystii do nabycia są kartki pocztowe z wizerunkiem kościoła, przewodniki w
różnych językach a także Tygodnik Katolicki Niedziela. Zachęcamy do czytania prasy
katolickiej

10.Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłego świętowania,
Bożego błogosławieństwa i opieki Matki Zbawiciela. Wszystkim którzy udają się w drogę, by
nawiedzić groby swoich najbliższych życzymy bezpiecznej podróży i szczęśliwego powrotu
do domu. Przyjmijmy Błogosławieństwo.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
18 listopada 2018
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Przeżywamy II Światowy Dzień Ubogich pod hasłem: „Oto biedak zawołał, a Pan go
wysłuchał”. W tym dniu mamy zobaczyć, że ubodzy żyją obok nas, mamy zrozumieć,
że my sami jesteśmy ubodzy; że najbardziej jesteśmy ubodzy wtedy, gdy nie
pomagamy innym. Nasze ubóstwo, to nasze podobieństwo do Chrystusa Ubogiego.
Dziś po wszystkich Mszach Świętych zbiórka na rzecz ubogich.

2. Przez cały listopad, codziennie, odprawiana jest Msza Święta za zmarłych poleconych
w Wypominkach. Wypominki za zmarłych połączone z Różańcem codziennie, przez
wszystkie dni listopada, o godz. 18.20.
3. Za zmarłych poleconych w Wypominkach rocznych modlimy się w każdą niedzielę o
godzinie 9.10. Na wypominki roczne przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej i w
zakrystii do końca listopada.
4. Przyjmujemy również intencje Mszy Św. indywidualne i gregoriańskie, są jeszcze
wolne terminy w bieżącym roku.
5. W liturgii Kościoła w tym tygodniu:
- w poniedziałek wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy
- we wtorek wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego
- w środę wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny

6.

6.
7.
8.

- czwartek wspomnienie Świętej Cecylii patronki muzyki kościelnej. Msza
Św.
w int. Pana Organisty w czwartek o godz. 19.00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
W przyszłą niedzielę uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy Św.
o godz. 9.30 litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i Akt zawierzenia.
W zakrystii do nabycia są kartki pocztowe z wizerunkiem kościoła, przewodniki w
różnych językach, kalendarz parafialny na 2019 rok a także Tygodnik Katolicki
Niedziela oraz Gość Niedzielny. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na potrzeby naszej Parafii. W
przyszłą niedzielę zbiórka na pokrycie wkładu własnego parafii na renowacje bazyliki.
Naszym drogim Parafianom, naszym miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy
dobrego zdrowia, miłej niedzieli i Bożego błogosławieństwa. Matkę Najświętszą
prosimy o opiekę nad nami i nad całą naszą Ojczyzną.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
25 listopada 2018
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA

1.

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

2.

Dziś po wszystkich Mszach św. zbiórka na pokrycie wkładu własnego parafii do
dotacji na renowację Bazyliki.

3.

Od jutra nasi bracia klerycy i nowicjusz będą roznosić w Parafii opłatki i program
kolędy. Prosimy o życzliwe przyjęcie naszych współbraci w swoich domach.

4.

Przez cały listopad, codziennie, odprawiana jest Msza Święta za zmarłych poleconych
w Wypominkach. Wypominki za zmarłych połączone z Różańcem codziennie, przez
wszystkie dni listopada, o godz. 18.20.

5.

Na wypominki roczne przyjmujemy w Kancelarii Parafialnej i w zakrystii do końca
listopada. Za zmarłych poleconych w Wypominkach rocznych modlimy się w każdą
niedzielę o godzinie 9.10.

6.

W środę, wraz z młodzieżą która posługiwała muzycznie w wiosce ewangelizacyjnej
w czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, zapraszamy do bazyliki na godz.
19:30 na modlitwę uwielbienia. Spotkania te odbywają cyklicznie w 2 i 4 środę
miesiąca.

7.

W piątek święto Świętego Andrzeja Apostoła. W tym dniu imieniny obchodzi nasz
zakrystianin brat Andrzej Pakulniewicz. Msza św. w intencji solenizanta w piątek o
godz. 12.00

8.

W tym tygodniu przypada 1 sobota miesiąca. Msza Św. ku czci Niepokalanego Serca
Maryi w sobotę o godz. 12.00. Zachęcamy do spowiedzi i Komunii Świętej.

9.

W zakrystii do nabycia są kartki pocztowe z wizerunkiem kościoła, przewodniki w
różnych językach, kalendarz parafialny na 2019 rok a także Tygodnik Katolicki
Niedziela, Gość Niedzielny oraz Mały Gość Niedzielny dla dzieci. Zachęcamy do
czytania prasy katolickiej

10.Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na potrzeby naszej Parafii. Bóg
zapłać za kolejne ofiary indywidualne na prace prowadzone przy naszej bazylice. W
zeszła niedzielę na pomoc ubogim zebraliśmy 3800 zł.
11.W przyszłą niedzielę kwesta na rzecz Fundacji Bonifraterskiej. Fundacja zajmuje się
prowadzeniem działalności dobroczynnej na rzecz osób potrzebujących, w
szczególności: dzieci i rodzin, niepełnosprawnych, chorych i starszych oraz
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
12.Z naszej Rodziny Parafialnej odeszła do wieczności + Józefa Foryś z ul. Wawrzyńca.
Polećmy ją Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek...
13.Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli,
błogosławieństwa Bożego, opieki Matki Zbawiciela i Świętego Stanisława
Kazimierczyka. Na ostatnie dni kończącego się roku liturgicznego przyjmijmy
błogosławieństwo Wszechmogącego Boga.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
2 grudnia 2018
I NIEDZIELA ADWENTU

1.

Dzisiaj rozpoczyna się Nowy Rok Liturgiczny: Okres Adwentu. Msza Św. Roratnia
będzie odprawiana od poniedziałku do soboty o godz. 6.30 w kaplicy Zwiastowania
Pańskiego. Zapraszamy serdecznie.

2.

Od dziś w przedsionkach bazyliki można będzie nabywać świece „Wigilijne Dzieło
Pomocy Dzieciom”. Nabywając świece pomagamy dzieciom z najbardziej
potrzebujących rodzin.

3.

Zachęcamy do podjęcia różnych dzieł miłosierdzia w czasie Adwentu. Przez cały ten
okres w naszej bazylice będzie trwała zbiórka żywności dla rodzin najbardziej
potrzebujących z naszej parafii. Dary można składać w zakrystii. Do tego celu zostały
przygotowane specjalne torby, które od przyszłej niedzieli będzie można zabrać
sprzed ołtarza Jezusa Miłosiernego.

4.

Dziś po wszystkich mszach kwesta na rzecz Fundacji Bonifraterskiej. Fundacja
zajmuje się prowadzeniem działalności dobroczynnej na rzecz osób potrzebujących, w
szczególności: dzieci i rodzin, niepełnosprawnych, chorych i starszych oraz
zagrożonych wykluczeniem społecznym.

5.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek i pierwszy piątek miesiąca. Msza
Święta w intencji kapłanów i o nowe powołania kapłańskie w czwartek o godzinie
19.00. Msza Św. ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa w piątek o 12.00.

6.

Nabożeństwa w tygodniu:
- we wtorek o godz. 18.30 – nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
- w środę o godz. 18.30 – nabożeństwo do Matki Zbawiciela
- w czwartek i niedzielę o godz. 18.30 – nieszpory
- w piątek o godz. 18.30 – Droga Krzyżowa

7.

W sobotę 8 grudnia Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
O godz. 12.00 Godzina Łaski dla świata.

8.

Informujemy że nasi klerycy i nowicjusz roznoszą w Parafii opłatki i program
kolędy. Prosimy o życzliwe przyjęcie naszych współbraci w swoich domach.

9.

W zakrystii do nabycia są kartki pocztowe z wizerunkiem kościoła, przewodniki w
różnych językach, kalendarz parafialny na 2019 rok a także Tygodnik Katolicki
Niedziela, Gość Niedzielny. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej

10.Składamy serdeczne „Bóg zapłać” za ofiary złożone na potrzeby naszej Parafii. Bóg
zapłać za kolejne ofiary indywidualne na prace prowadzone przy naszej bazylice. W
zeszła niedzielę na wkład własny do dotacji na renowację bazyliki zebraliśmy 4200 zł.
11.W przyszłą niedzielę kwesta na rzecz Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta.
12.Z naszej Rodziny Parafialnej odeszła do wieczności + Stanisława Komuniecka z Placu
Bawół. Polećmy ją Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek...
13.Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli,
zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Razem z Matką Najświętszą trwajmy w
oczekiwaniu na Boże Narodzenie.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
9 grudnia 2018 r. - 2 Niedziela Adwentu
1. Dzisiaj 2 Niedziela Adwentu
2. We wszystkich kościołach naszej Ojczyzny modlimy się dzisiaj za Kościół Katolicki na
Wschodzie. Dziękujemy za modlitwy i za pomoc materialną którą wiele razy w ciągu roku
okazujecie względem Kościoła na Wschodzie
3. Dziś po wszystkich Mszach Św. kwesta na rzecz Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta.
4. Przez cały Adwent Msza Św. Roratnia jest odprawiana od poniedziałku do soboty o godz.
6.30.
5. W środę Msza Święta dla chorych i w intencji chorych o godzinie 16.00.
6. W przedsionkach Bazyliki można nabywać świece „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”.
Ofiary są przeznaczone na pomoc dzieciom z najbiedniejszych rodzin. Bardzo serdecznie
prosimy o pomoc dla najuboższych rodzin. Do nabycia są także opłatki wigilijne.
7. Zachęcamy do podjęcia różnych dzieł miłosierdzia w czasie Adwentu. Przez cały ten okres
w naszej bazylice będzie trwała zbiórka żywności dla rodzin najbardziej potrzebujących z
naszej parafii. Dary można składać w zakrystii. Do tego celu zostały przygotowane specjalne
torby, które są wyłożone przy ołtarzu Jezusa Miłosiernego.
8. W Zakrystii do nabycia są kartki pocztowe z wizerunkiem kościoła, przewodniki w
różnych językach, kalendarz parafialny na 2019 rok a także Tygodnik Katolicki Niedziela,
Gość Niedzielny. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
9. Składamy serdeczne „Bóg zapłać" za ofiary złożone na potrzeby naszej Parafii i Klasztoru.
Dziękujemy za ofiary indywidualne przeznaczone na prace prowadzone przy naszej Bazylice.

W przyszłą niedzielę zbiórka na pokrycie wkładu własnego parafii do dotacji na renowację
bazyliki. Wynosi on w tym roku 178 tyś. zł.
10. Z naszej Rodziny Parafialnej odeszła do wieczności + Janina Mach z ul. Starowiślnej.
Polećmy ją Bożemu Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek…
11. Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli, zdrowia i
błogosławieństwa Bożego. Razem z Matką Najświętszą trwajmy w oczekiwaniu na Boże
Narodzenie.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
16 grudnia 2018
III NIEDZIELA ADWENTU

1. Dzisiaj 3 Niedziela Adwentu. Dzisiejsza Niedziela w Liturgii nosi nazwę „Gaudete”,
czyli Radujcie się. Radujcie się, bo Pan jest blisko.
2. Zakończył się kolejny etap prac konserwatorskich w naszej bazylice. Możemy
podziwiać odrestaurowane ołtarze boczne w prezbiterium naszej bazyliki. Dziękujemy
Bogu i dziękujemy wszystkim ludziom dobrej woli, dzięki którym to wielkie dzieło
konserwacji jest realizowane. Z tej racji dziś po wszystkich Mszach św. zbiórka na
pokrycie wkładu własnego parafii do dotacji na renowację bazyliki który w tym roku
wynosi 178 tyś.
3. Przez cały Adwent Msza Św. Roratnia jest odprawiana od poniedziałku do soboty o
godz. 6.30.
4. W niedzielę 23 grudnia i w poniedziałek 24 grudnia, spowiedź przed Uroczystością
Bożego Narodzenia. Spowiedź święta w niedzielę 20 minut przed każdą Mszą św.,
natomiast w Wigilię od porannej Mszy Świętej do godziny 12.30. Dołóżmy starań,
aby wszyscy w te święta byli wyspowiadani i przyjęli Komunię św.
5. Świece „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” i opłatki na wigilijny stół można nabyć
w Zakrystii.
6. Zachęcamy do podjęcia różnych dzieł miłosierdzia w czasie Adwentu. Przez cały ten
okres w naszej bazylice będzie trwała zbiórka żywności dla rodzin najbardziej
potrzebujących z naszej parafii. Dary można składać w zakrystii. Do tego celu zostały
przygotowane specjalne torby, które są wyłożone przy ołtarzu Jezusa Miłosiernego.
7. W zakrystii do nabycia są kartki pocztowe z wizerunkiem kościoła, przewodniki w
różnych językach, kalendarz parafialny na 2019 rok a także Tygodnik Katolicki
Niedziela, Gość Niedzielny. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.
8. Składamy serdeczne „Bóg zapłać" za ofiary złożone na potrzeby naszej Parafii i
Klasztoru. Dziękujemy za ofiary indywidualne przeznaczone na prace prowadzone
przy naszej Bazylice. Fundacja Bonifraterska w czasie kwesty zebrała 720 zł
natomiast Towarzystwo Pomocy św. Brata Alberta 2260 zł.
9. Z naszej Rodziny Parafialnej odeszli do wieczności + Teresa Kołodziejczyk z ul.
Starowiślnej oraz śp. Mieczysław Pilch z ul. Wrzesińskiej. Polećmy ich Bożemu
Miłosierdziu: Wieczny odpoczynek…

10. Naszym drogim Parafianom, Gościom i Dobrodziejom życzymy miłej niedzieli,
zdrowia i błogosławieństwa Bożego. Razem z Matką Najświętszą trwajmy w
oczekiwaniu na przyjście Zbawiciela.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
23 grudnia 2018
IV NIEDZIELA ADWENTU

1.

Dzisiaj przeżywamy czwartą Niedzielę Adwentu.

2.

W przedsionkach Bazyliki jest prowadzony kiermasz. Dzieci z naszej Parafii
proponują nam do nabycia własnoręcznie wykonane przedmioty. Dochód z tego
kiermaszu przeznaczony jest na pomoc dla dzieci z najuboższych.

3.

Spowiedź święta dzisiaj w naszej bazylice podczas każdej Mszy św. natomiast w dniu
jutrzejszym od 6:30 do 12:30. Dołóżmy starań, aby wszyscy w te święta byli
wyspowiadani i przyjęli Komunię św.

4.

Jutro Wigilia Bożego Narodzenia. Msze Święte będą w naszej Bazylice odprawiane o
godzinie 6.30, 8.00 i ostatnia Msza Św. o godzinie 12.00. Potem kościół będzie
zamknięty do godz. 23.00, abyśmy wszyscy mogli przeżyć wieczerzę wigilijną i
przygotować się do Pasterki.

5.

Zachęcamy do chrześcijańskiego przeżywania wieczerzy wigilijnej i świąt Bożego
Narodzenia. Pielęgnujmy w naszych rodzinach tradycyjne zwyczaje. Wieczerzę
wigilijną rozpocznijmy od wspólnej modlitwy i od odczytania fragmentu Ewangelii,
która opowiada o narodzeniu Pana Jezusa. Następnie łamiemy się opłatkiem i
składamy najbliższym życzenia świąteczne. Zachęcamy do wspólnego śpiewania
kolęd. W wigilię zachowajmy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

6.

Pasterka zostanie odprawiona o północy. Serdecznie zapraszamy na Pasterkę naszych
Drogich Parafian, Przyjaciół i Gości naszej Parafii i naszej bazyliki. Zgodnie z
zarządzeniem w naszej Archidiecezji ofiary złożone w czasie Pasterki będą
przeznaczone na Fundusz Ochrony Życia, SOS.

7.

We wtorek Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Msze Św. będą odprawiane jak w
każdą niedzielę, oprócz Mszy Świętej o godzinie 6.30. We wtorek drugi dzień świąt
Bożego Narodzenia. Msze Św. w drugi dzień świat Bożego Narodzenia są odprawiane
jak niedzielę. W drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, święto Świętego Szczepana
Pierwszego Męczennika. Ofiary składane w drugi dzień świąt są przeznaczone na
Papieski Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie.

8.

W zakrystii można nabywać świece „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Świece te
zapalone na wigilijnym stole, można po wigilii zanieść i zapalić na grobach naszych

bliskich, z którymi w ubiegłych latach zasiadaliśmy do wigilijnego stołu. Opłatki na
wigilijny stół możemy nabywać w zakrystii.
9.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać" za ofiary złożone na potrzeby naszej Parafii i
Klasztoru. Dziękujemy za ofiary indywidualne przeznaczone na prace prowadzone
przy naszej Bazylice. Składka na wkład własny wyniosła 3950 zł.

10.Z naszej Rodziny Parafialnej odeszła do wieczności śp. Mirosława Borowska oraz śp.
Zofia Skurnóg. Polecajmy je Miłosierdziu Bożemu. Wieczny odpoczynek….
11.Naszym drogim Parafianom, miłym Gościom i Dobrodziejom życzymy zdrowia miłej
niedzieli oraz chrześcijańskiego przeżycia wieczerzy wigilijnej. Niech pokój Boży
napełni Wasze serca. Dzieląc się z wami opłatkiem życzymy, aby serca Wasze i domy
Wasze napełniły się miłością Boga. Niech tej miłości w sposób szczególny
doświadczą ludzie chorzy, samotni i ci, którzy te święta muszą spędzać daleko od
swojego domu rodzinnego i swoich najbliższych.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
30 grudnia 2018
NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

1.

Dzisiaj przeżywamy święto Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa. Naszą modlitwą
otaczamy dzisiaj wszystkie rodziny w kryzysie. Modlimy się także za rodziny wierne
Bogu i przysiędze małżeńskiej. Nade wszystko pamiętamy o swoich własnych
rodzinach i dzisiaj otaczamy je serdeczną modlitwą.

2.

Jutro ostatni dzień roku kalendarzowego. O godz. 16.00 zostanie odprawiona Msza
Święta na zakończenie Starego Roku 2018 roku. Po Mszy Św. wystawienie
Najświętszego Sakramentu i uroczyste „Te Deum” za wszelkie łaski Boże otrzymane
w kończącym się roku. W związku z zakończeniem Starego Roku nie będzie w tym
dniu Mszy Świętej o godzinie 19.00.

3.

W środę 1 stycznia 2018 roku – Uroczystość Matki Bożej Rodzicielki i jednocześnie
52 Światowy Dzień Pokoju – dzień modlitwy o pokój na świecie. Msze św. jak w
niedziele, nie będzie tylko Mszy św. o godz. 6.30 rano.

4.

Trwa w naszej parafii Kolęda, czyli Wizyta Duszpasterska. W przedsionkach bazyliki
i na stronie internetowej znajduje się Plan Kolędy.

5.

W przyszłą niedzielę uroczystość Objawienia Pańskiego czyli Trzech Króli.

6.

We wtorek 8 stycznia na godz. 15.00 zapraszamy wszystkie osoby starsze, samotne, i
schorowane na spotkanie opłatkowe które odbędzie się w Technikum Gazowniczym
przy ul. Brzozowej 5.

7.

W kancelarii parafialnej i zakrystii przyjmujemy intencje mszalne na nowy rok.
Można zamawiać Msze św. indywidualne i gregoriańskie. Pamiętajmy w modlitwie o
różnych jubileuszach które będziemy przeżywać w tym roku w naszych rodzinach a
także o rocznicach śmierci naszych bliskich.

8.

W zakrystii do nabycia są kartki pocztowe z wizerunkiem kościoła, przewodniki w
różnych językach, kalendarz parafialny na 2019 rok a także Tygodnik Katolicki
Niedziela, Gość Niedzielny. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej.

9.

Składamy serdeczne „Bóg zapłać" za ofiary złożone na potrzeby naszej Parafii i
Klasztoru. Dziękujemy za ofiary indywidualne przeznaczone na prace prowadzone
przy naszej Bazylice.

10.Z naszej Rodziny Parafialnej odeszła do wieczności + Barbara Borsuk z ul. Gazowej
oraz + Józef Kubas z ul. Bożego Ciała. Polećmy ich Bożemu Miłosierdziu: Wieczny
odpoczynek…
11.Wszystkim naszym Drogim Parafianom, Przyjaciołom i Dobrodziejom dziękujemy za
wspólnie przeżyty rok, za wspólne celebrowanie życia i uwielbianie Boga. Na piękne
przeżywanie ostatnich godzin Starego Roku życzymy obfitości Bożych łask i opieki
Matki Najświętszej.

