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1. Dziś XII Niedziela Zwykła. 

2. Przedwczoraj - w piątek 23 czerwca - następnie przez noc i w dniu wczorajszym -w 
sobotę 24 czerwca - przeżywaliśmy w naszej parafii Nawiedzenie Obrazu Matki 
Bożej Jasnogórskiej, poprzedzone trwającymi od poprzedniej niedzieli Misjami 
Świętymi, które dla naszej wspólnoty parafialnej poprowadził o. Emilian Zigiel 
SAC. Dziś kończąc Misje święte wyrażamy głęboką wdzięczność Ojcu Misjonarzowi 
za ich przeprowadzenie, za poruszające nauki, które w tak prosty, czytelny 
i głęboki sposób ukazywały nam zasady wiary i naszego życia w Kościele, a przede 
wszystkim odkrywały przed nami tajemnicę miłości do nas Maryi, Matki Bożej i 
Matki Naszej. Bóg zapłać Ojcu Misjonarzowi za to piękne i rzetelne dzieło uprawy 
gleby naszych serc, za zasiane ziarno słowa, które jak ufamy, wyda obfity plon. 
Przyjmujemy zadaną nam pracę duchową i już dziś zapraszamy Ojca do 
przeprowadzenia Renowacji Misji Świętych we wrześniu 2018 roku, po których w 
naszej parafii odbędzie się peregrynacja Obrazu Matki Bożej w rodzinach naszej 
parafii. 

3. Dziękuję wszystkim, którzy nie tylko uczestniczyli w Misjach Świętych, ale też 
przez swoje zaangażowanie i ofiarność przyczynili się do pięknego przebiegu i 
uświetnienia Uroczystości Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej w naszej parafii. 
Dziękuję za udział w procesji powitania Obrazu pocztom sztandarowym Starostwa 
Powiatowego, Urzędu Miasta, Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, dziękuję 
przedstawicielom wszystkich wspólnot i grup parafialnych niosącym Obraz Matki 
Bożej, a następnie prowadzącym w nocy czuwanie przed Obrazem. Dziękuję 
siostrom zakonnym, służbie liturgicznej, Orkiestrze Miejskiej Chórowi Szkoły oo. 
Pijarów i samym oo. Pijarom, panu organiście i  panu kościelnemu. Szczególne 
podziękowania kieruję do Wspólnoty Neokatechumenalnej za pomoc w budowie 
tronu dla Matki Bożej na Starym Rynku i za wszystkie prace służące 
przygotowaniu, a po uroczystości uprzątnięciu miejsca liturgii na Starym Rynku. 
Dziękuję księżom wikariuszom i rezydentom za posługę duszpasterską i pomoc w 
organizacji uroczystości. Dziękuję wszystkim ofiarodawcom i dobroczyńcom, dzięki 
którym mogliśmy przygotować godną i piękną oprawę tych doniosłych wydarzeń. 

4. W nadchodzącym tygodniu  w czwartek 29 czerwca będziemy obchodzić 
Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Msze święte o godz. 700, 800 900 i 
1800. Taca w tym dniu przeznaczona jest na Stolicę Apostolską. 

5. W tym tygodniu przypada Pierwsza Sobota Miesiąca. Czcicieli Niepokalanego Serca 
Maryi zapraszamy na Mszę św. o godz. 900 i Nabożeństwo Wynagradzające 
Niepokalanemu Sercu Maryi po tej Mszy św. W tym dniu w godzinach 
przedpołudniowych kapłani odwiedzą obłożnie chorych z posługą sakramentalną 

6. Od przyszłej niedzieli przez okres wakacyjny będzie sprawowana Msza święta w 
niedzielę o godz. 2000 dla powracających z wyjazdów wakacyjnych.  

7. W okresie wakacyjnym w naszej parafii będą katechezy dla narzeczonych. Pierwsze 
spotkanie w poniedziałek 3 lipca o godz. 1900 w Domu Parafialnym. 

8. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, Jak zawsze, przy wyjściu z kościoła 
możemy zaopatrzyć się w Niedzielę, Gościa Niedzielnego, Koronę Cierniową. 


