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12 czerwca 2022
1. Kalendarz liturgiczny:
poniedziałek, wspomnienie Św. Antoniego z Padwy, kapłana i doktora Kościoła. Tego dnia o
godz. 2000 Nabożeństwo Fatimskie. Serdecznie zapraszamy;
wtorek, wspomnienie Bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika;
czwartek, Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Msze Św. w tym dniu będą
odprawiane o godz.: 6.30; 7.30; 9.30; 16.00; 18.00 i 20.00. O godz. 9.30 na Placu Św. Jana
Pawła II przy Katedrze Ks. Bp Jan rozpocznie Msze Świętą, po której udamy się w procesji do
czterech ołtarzy na terenie naszego miasta. Pierwszy przy seminarium; drugi przy
Uniwersytecie Jana Kochanowskiego przy ul. Żeromskiego gdzie Ks. Biskup wygłosi homilię;
trzeci na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Bodzentyńskiej, ostatni na Placu przy kościele Św.
Wojciecha. Zapraszamy dzieci pierwszokomunijne i rocznicowe w strojach do udział w procesji
i sypanie kwiatów; członków grup parafialnych do niesienia feretronów i chorągwi. Niech
udział i zaangażowanie w procesji będzie wyrazem naszej wiary. Od piątku przez Oktawę
uroczystości, po Mszy Św. o godz. 18.00 odbywać się będzie procesja eucharystyczna wokół
Bazyliki, na którą również zapraszamy dzieci pierwszokomunijne i rocznicowe;
piątek, wspomnienie Św. Alberta Chmielowskiego, zakonnika.

2. W najbliższą niedzielę o godz. 1100, ks. Albert Pianka, który w naszej parafii odbywał praktyki
przed święceniami prezbiteratu, odprawi swoją Prymicyjną Msze Świętą. Zapraszamy do wspólnej
modlitwy oraz pomocy w organizacji uroczystości: parafialne grupy modlitewne, ministrantów, chór
katedralny, młodzież i scholę.
3. Komunikat Ks. Biskupa:
W sobotę – 18 czerwca w Wiślicy odbędzie się XX Jubileuszowe Spotkanie Młodych Diecezji
Kieleckiej. Spotkanie rozpocznie się o godz. 9 00 w Kolegiacie Wiślickiej. Centralnym punktem
spotkania będzie Eucharystia sprawowana pod przewodnictwem Biskupa Kieleckiego Jana
Piotrowskiego o godz. 1700. Po Mszy świętej będzie miał miejsce koncert.
Zapraszamy młodzież wraz ze swoimi duszpasterzami i katechetami.
4. Zachęcamy do wstąpienia w grono Liturgicznej Służby Ołtarza Bazyliki Katedralnej. Szczególnie
chłopców z klas III Szkół Podstawowych. Informacje dla kandydatów można uzyskać w zakrystii
5. Dziś o godz. 19 00 odbędzie się koncert Scholi Cantorum połączony ze zbiórką środków na
rehabilitację Macieja Kamińskiego. Serdecznie zapraszamy
6. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę do Lichenia i Gniezna w dniach 25-26.06. Zapisy i
wpłaty przyjmujemy w zakrystii do 13.06. Szczegóły w gablocie ogłoszeniowej oraz u ks. Jacka
Malewskiego.

7. Zapraszamy na X Jubileuszowe Uwielbienie w Centrum Miasta do Parku Miejskiego przy „Muszli
Koncertowej”. Spotkanie odbędzie się o godz. 1900.

Komunikaty duszpasterskie podpisał Ks. Kanonik Adam Kędzierski
Proboszcz Parafii Katedralnej.

