Dnia 5 września 2021 r. odbyła się Kanoniczna Wizytacja parafii dokonana przez Księdza
Biskupa Marka Solarczyka - Ordynariusza Diecezji.
Ks. Biskup przybył około godziny 830.
O godzinie 9.00 w nastąpiło procesyjne wejście do kościoła.
W głównych drzwiach kościoła Ksiądz Proboszcz ubrany w strój liturgiczny podał Księdzu
Biskupowi Relikwiarz Drzewa Krzyża Świętego do ucałowania, następnie wręczył klucze od
Kościoła oraz kropidło, którym Ksiądz Biskup pokropił zgromadzonych wiernych.
Po tych czynnościach nastąpiła procesja do ołtarza, przy którym została odmówiona
modlitwa za Księdza Biskupa zakończona kolektą z tytułu kościoła.
Z kolei nastąpiło przywitanie Księdza Biskupa przez przedstawicieli rodzin, które
reprezentowała rodzina państwa Paź. Następnie Ksiądz Proboszcz przywitał Księdza Biskupa
i złożył I część sprawozdania o stanie parafii. Po ceremoniach powitania rozpoczęła się Msza
Święta pod przewodnictwem Księdza Biskupa, który również wygłosił Słowo Boże. Liturgię
upiększała swoim śpiewem i posługą liturgiczną młodzież naszej parafii.
O godzinie 1030 miała miejsce Msza Święta z udziałem dzieci szkolnych i ich rodziców.
Na wstępie Księdza Biskupa w imieniu dzieci i ich rodziców przywitała rodzina państwa
Pacek. Po przywitaniu Ksiądz Proboszcz złożył II część sprawozdania o stanie parafii
dotyczącą głownie spraw duszpasterstwa dzieci i ich rodziców a następnie rozpoczęła się
Eucharystia pod przewodnictwem Księdza Biskupa, który również wygłosił do wiernych
Słowo Boże. Na zakończenie liturgii Ksiądz Biskup poświęcił przybory szkolne najmłodszym
dzieciom i udzielił błogosławieństwa.
O godzinie 12.00 rozpoczęła się Msza św. z udziałem grup parafialnych, w których
imieniu Księdza Biskupa przywitali pani Marzena Piętak i pan Zbigniew Ścisłowicz. Po
powitaniu Ksiądz Proboszcz złożył III część sprawozdania o stanie parafii dotyczącą
zaangażowania poszczególnych grup w życie parafii oraz przedstawił krótko sprawy
materialne a także występujące problemy, następnie rozpoczęła się Msza Święta pod
przewodnictwem Księdza Biskupa sprawowana w intencji wszystkich parafian. W liturgii
posługiwali Rycerze Kolumba i młodzież naszej parafii oraz diakonia muzyczna grupy
modlitewnej ,,Gloria”. Po Mszy Świętej nastąpiła adoracja Najświętszego Sakramentu, jak
w każdą I niedzielę miesiąca. Adoracji przewodniczył Ksiądz Biskup a rozważania prowadzili
przedstawiciele diakonii muzycznej. Na zakończenie Ksiądz Biskup udzielił Eucharystycznego
błogosławieństwa. Po nim Ksiądz Proboszcz podziękował księdzu Biskupowi za jego
modlitwę, słowo, które zostało wygłoszone do wspólnoty parafialnej i sprawowane Msze
Święte. W imieniu parafian słowa podziękowania skierowała rodzina p. Gibas.
Po Eucharystii odbyło się na plebanii spotkanie z księżmi dekanatu oraz wspólny
posiłek.
O godzinie 15.00 Ksiądz Biskup udał się na parafialny cmentarz grzebalny, gdzie
modlił się za zmarłych Koronką do Miłosierdzia Bożego. Po modlitwie udzielił
błogosławieństwa zebranym oraz nawiedził mogiły spoczywających na cmentarzu.
Po nawiedzeniu miejsca wiecznego spoczynku Ksiądz Biskup powrócił na plebanię
następnie pożegnał się z obecnymi na plebani i powrócił do Radomia.

