
 

ZAPROSZENIE NA WIELKI ODPUST TUCHOWSKI 2014 
 
 

Czcigodny Księże Opiekunie LSO! 

 
Witaj Matko Syna Bożego! 
 

To hasło tegorocznego Wielkiego Odpustu Tuchowskiego przeżywanego w 110 
rocznicę koronacji cudownego obrazu i w 60 rocznicę założenia w sanktuarium nabożeństwa 
Nieustannej Nowenny.  

Idąc za wskazaniami pasterzy Kościoła w Polsce podejmujemy czteroletni program 
duszpasterski, którego pierwszy rok skupia się wokół hasła: „Wierzę w Syna Bożego”. Biskupi 
polscy w liście na Adwent 2013 r. zachęcili nas do odnowy wiary w Jezusa i zaproszenia Go 
do osobistego życia. „Pozwólmy Mu przemawiać do naszych serc i budzić w nich tęsknotę za 
tym, co prawdziwe, dobre i piękne. A zatem pozwólmy Mu, by nas prowadził drogą życia”.  

Mamy nadzieję, że Matka Boża Tuchowska, która od wieków podpowiadała nam, jak 
wierzyć w Jej Syna i żyć wiarą na co dzień, pomoże nam również i dziś. Przybywający na 
odpust liczni pielgrzymi z różnych stron naszej diecezji i spoza niej będą mogli Ją przywitać: 
„Witaj Matko Syna Bożego” i wypowiedzieć wszystko, co leży im na sercu, aby wrócić do 
swoich domów umocnionymi w wierze.  

 
Drogi Księże! 
 

 Z wielką radością zapraszam Cię wraz z LSO na Wielki Odpust Tuchowski w dniu           
3 lipca (czwartek) o godz. 15.00 z udziałem Pielgrzymki DSM, scholi, ministrantów                      
i lektorów.   
 Dla celów organizacyjnych bardzo proszę, aby dzieci i młodzież LSO zabrała ze sobą 
stroje liturgiczne, proporce, sztandary, jeśli takie posiadają. 
 Po Mszy św. zapraszam wszystkich do obejrzenie odnowionej szopki, która mamy 
nadzieję, że jak kiedyś cieszyła nie tylko dzieci, również i dziś uraduje także opiekunów. 
Niech Matka Boża Tuchowska pomoże nam wszystkim ciągle wzrastać w wierze do Jej Syna. 
 

Z wyrazami czci i pozdrowieniem w Chrystusie Najświętszym Odkupicielu! 
 

 
o. Bogusław Augustowski CSsR 

kustosz sanktuarium 

 

Bazylika Mniejsza - Sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej - Rzymskokatolicka Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny 

ul. Wysoka 1, 33-170 Tuchów, tel. 14 632 72 00, Faks: 14 632 72 01, e- mail: tuchow2@diecezja.tarnow.pl 

mailto:tuchow2@diecezja.tarnow.pl

