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Œwiêta Zmartwychwstania Pañskiego to dar
przypomnienia i og³oszenia na nowo prawdy, ¿e
Chrystus ¯yje! Nikt nie
widzia³ faktu Jego powstania ze œmierci do ¿ycia,
ale przecie¿ On zostawi³
nam ca³un Eucharystii
i Ewangelii. Nie s¹ one
jedynie kawa³kami starego p³ótna, pozosta³oœciami wydarzenia sprzed
2000 lat. My jako wspólnota Ludu Bo¿ego, jesteœmy p³ótnem, które
dziœ dotyka Zmartwychwsta³ego Pana, ¯yj¹cego na wieki. O tym
niech nam zawsze przypominaj¹ symboliczne ca³uny umiejscowione na krzy¿ach naszej Kalwarii w Praszce. Obyœmy jak najczêœciej
starali siê wchodziæ w to misterium – tajemnicê, aby widz¹c le¿¹ce
p³ótna, uwierzyæ tak na serio i nim siê dzieliæ.
Niech zmartwychwsta³y Chrystus obdarza nas przebaczeniem,
pokojem, radoœci¹, zdrowiem i wszystkimi potrzebnymi darami oraz
si³¹ w podejmowaniu wyzwañ, które niesie ka¿dy dzieñ.
Ks. Pra³at Stanis³aw Gasiñski,
Ks. Wikariusz Robert Grohs
Rada Duszpasterska Parafii œw. Rodziny
z Kalwaryjskim Bractwem Mêki Pañskiej w Praszce
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PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
PARAFII ŚWIĘTEJ RODZINY W PRASZCE
KALWARIA PRASZKOWSKA – MAKOWE WZGÓRZE
26 - 29 III 2006 ROKU
Niedziela – 26 III 2004 roku – Rozpoczęcie Rekolekcji
8.00 Msza św. dla młodzieży od I klasy gimnazjum wzwyż
9.30 Msza św. z nauką dla dzieci i ich opiekunów
11.00 SUMA z nauką dla mężczyzn i ojców rodzin
16.00 Sanktuarium Kalwaryjskie - Gorzkie Żale z nauką pasyjną
17.00 Sanktuarium Kalwaryjskie - Msza św. dla kobiet i matek rodzin
Poniedziałek – 27 III 2006 r.
8.00 Msza św. z nauką ogólną, po niej nabożeństwo lourdzkie dla chorych, samotnych
i starszych wiekiem
9.15 Nauka śpiewu liturgicznego dla młodzieży z Gimnazjum z Praszki oraz I grupy
dojeżdżającej
9.30 Msza św. dla młodzieży z Gimnazjum z Praszki oraz I grupy dojeżdżającej
10.30 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla w/w młodzieży
11.15 Nauka śpiewu liturgicznego dla II grupy dojeżdżającej z Gimnazjum oraz dzieci
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Praszce
11.30 Msza św. dla w/w młodzieży i dzieci, po niej błogosławieństwo małych dzieci do „0”
włącznie i ich opiekunów
12.30 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci Szkoły Podstawowej i młodzieży z Gimnazjum
15.00 Dróżki Pana Jezusa na Kalwarii Praszkowskiej, pełny obchód
18.00 Msza św. z nauką ogólną, po niej nauka dla młodzieży szkół średnich ponadgimnazjalnych (w tym kandydatów do bierzmowania), oraz młodzieży pracującej
Wtorek – 28 III 2006 r.
8.00 Sanktuarium Kalwaryjskie - Msza św. z nauką ogólną, po niej nabożeństwo lourdzkie
dla chorych, samotnych i starszych wiekiem
9.15 Kościół Świętej Rodziny - Nauka śpiewu liturgicznego dla młodzieży z Gimnazjum
z Praszki oraz I grupy dojeżdżającej
9.30 Msza św. dla młodzieży z Gimnazjum z Praszki oraz I grupy dojeżdżającej
10.30 Nabożeństwo Pokutne dla w/w młodzieży
11.15 Nauka śpiewu liturgicznego dla II grupy dojeżdżającej z Gimnazjum oraz dzieci
Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Praszce
11.30 Msza św. dla w/w dzieci i młodzieży
12.30 Nabożeństwo Pokutne dla w/w dzieci i młodzieży
14.00 – 15.30 Odwiedziny obłożnie chorych w domach
18.00 Msza św. z nauką ogólną, po niej nauka dla młodzieży szkół średnich ponadgimnazjalnych (w tym kandydatów do bierzmowania), oraz młodzieży pracującej
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Środa – 29 III 2006 r. – Dzień Spowiedzi Rekolekcyjnej
9.00 Sanktuarium Kalwaryjskie - Msza św. z nauką ogólną dla starszych wiernych
10.30 Kościół Świętej Rodziny - Msza św. dla młodzieży z Gimnazjum z Praszki i I grupy
dojeżdżającej
12.00 Msza św. dla II grupy dojeżdżającej z Gimnazjum oraz dzieci Publicznej Szkoły
Podstawowej nr 3 w Praszce
17.00 Kościół Świętej Rodziny - Msza św. z nauką ogólną, po niej modlitewne czuwanie w
Sanktuarium przed wystawionym Najświętszym Sakramentem dla młodzieży z I klasy
ponadgimnazjalnej
18.30 Modlitewne czuwanie kalwaryjskie dla wszystkich członków grup apostolskich
istniejących w naszej parafii i innych chętnych oraz młodzieży po przyjęciu sakramentu bierzmowania
19.30 Nowenna Kalwaryjska
ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI
20.00 Msza św. z nauką ogólną połączona z nieszporami Maryjnymi i zakończona Apelem
Maryjnym dla wszystkich czcicieli Matki Bożej Kalwaryjskiej, grup apostolskich
istniejących w naszej parafii oraz Grona Pedagogicznego Publicznego Gimnazjum
w Praszce.
Poprzez te rekolekcje społeczność Publicznego Gimnazjum w Praszce przygotowywać się
będzie do uroczystości obrania na Patrona szkoły Sługę Bożego Jana Pawła II w dniu
3 kwietnia 2006 r.
SPOWIEDŹ ŚW. REKOLEKCYJNA W ŚRODĘ 29 III 2006 ROKU
* godz. 8.00 – 9.00 (Sanktuarium) Dorośli
* godz. 9.30 (Kościół Św. Rodziny) Młodzież z Gimnazjum z Praszki oraz I grupa
dojeżdżająca
* godz. 11.30 II grupa dojeżdżająca z Gimnazjum oraz dzieci z Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3
* godz. 15.00 – 15.30 Młodzież szkół ponadgimnazjalnych w tym kandydaci do bierzmowania
* godz. 16.00 – 17.00 Dorośli

Rekolekcjom przewodniczyć będzie O. Micheasz
Okoński OFM z Sanktuarium św. Jana z Dukli.
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I ROCZNICA
ŚMIERCI JANA PAWŁA II
Dnia 2 kwietnia br. będziemy przeżywać pierwszą rocznicę śmierci Sługi
Bożego Jana Pawła II. Z tej racji zostanie odprawiona w Sanktuarium Kalwaryjskim
Msza św. w intencji rychłej beatyfikacji i kanonizacji wielkiego i świętego papieża
o godz. 2030 z apelem maryjnym w godzinie śmierci Ojca Świętego, czyli 2137.
Podczas ostatniej Mszy Świętej na Ojczystej Ziemi w Kalwarii Zebrzydowskiej, 19 sierpnia 2002 r., w obecności przedstawicieli całego narodu polskiego
i Kościoła powszechnego, Jan Paweł II zawierzył Praszkę Matce Bożej Kalwaryjskiej i pobłogosławił Jej święty wizerunek dla Sanktuarium na Kalwarii Praszkowskiej:

„Niech Matka Boże Kalwaryjska króluje
także w Praszce. Módlcie się tam za mnie.”
Ojciec Święty często mówił: „Matka Boża Kalwaryjska wychowywała moje serce od
najmłodszych lat”. Niech więc, zgodnie z intencją Jana Pawła II, wychowuje i nas wszystkich
przez Jej królowanie w naszych sercach i umysłach każdego dnia w prawdzie i miłości.
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SPOTKANIE Z PRZYJACIELEM JANA PAWŁA II
W PRASZCE
23 lutego 2006 r. na zaproszenie duszpasterzy parafii Świętej Rodziny w Praszce,
ks. Prałata Stanisława Gasińskiego i ks. Roberta Grohsa, przybył do Praszki prof.
Gabriel Turowski, długoletni przyjaciel ks. Karola Wojtyły, a potem Ojca Świętego
Jana Pawła II. Prof. Turowski spotkał się z wiernymi miejscowej parafi,i a także
z inspiracji ks. Roberta, katechety szkolnegoz z uczniami Publicznego Gimnazjum
w Praszce, nauczycielami, przedstawicielem władzy świeckiej. Punktem kulminacyjnym spotkania była Msza Święta w intencji rychłej beatyfikacji i kanonizacji Jana
Pawła II spraw o w a n a
w Sanktuarium
na Kalwarii
Praszkowskiej.
Szczególny gość, który
jest wybitnym
specjalistą w
dziedzinie immunologii
prócz wielu dni
przeżytych
z Ojcem Świętym, które dają
sumę kilkunastu miesięcy,
miał również niezwykły zaszczyt w 1981 r. blisko trzy miesiące spędzić przy Janie Pawle
II jako członek międzynarodowej komisji lekarskiej, badającej i leczącej go po zamachu
na jego życie, który miał miejsce 13 maja na placu św. Piotra w Rzymie.
Po przybyciu do Praszki prof. Turowski udał się do gminnego gimnazjum,
w którym przez dwie godziny wszyscy uczniowie szkoły mieli możliwość spotkania
twarzą w twarz i wsłuchiwania się w świadectwo człowieka, który nazywany jest
przyjacielem Jana Pawła II nie tylko dlatego, że zna jego samego oraz jego nauczanie
i podziwia go, ale także ze względu na osobistą relację, którą potwierdzają setki
wymienionych listów, ilość spotkań, ich charakter i okoliczności. Uczestniczący
w spotkaniu nauczyciele potwierdzają wyjątkową uwagę i skupienie, jakie cechowały
grono obecnych uczniów.
W południe Profesor gościł na Kalwarii Praszkowskiej. Następnie udał się
ponownie do Publicznego Gimnazjum. Tam w obecności Dyrekcji szkoły, ks. Prałata
Stanisława Gasińskiego, Kustosza Sanktuarium Kalwaryjskiego, katechetów i Zastęp5

cy Burmistrza Miasta i Gminy Praszka mgr inż. Mariana Ponichtery, przyjaciel Ojca
Świętego przewodniczył komisji konkursowej finałowego etapu szkolnego konkursu
wiedzy o Janie Pawle II „Patron szkoły – 2006”. Czwórce finalistów zadawał pytania,
aby wyłonić zwycięzcę, a także zdobywcę drugiego miejsca w konkursie. Pytał między
innymi o świętych i beatyfikowanych Polaków przez Ojca Świętego w czasie niespełna
27 lat jego pontyfikatu, o nauczanie papieskie, a także o związek Jana Pawła II z Praszką
i Sanktuarium Kalwaryjskim. Po chwili nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów. Za
zajęcie pierwszego miejsca w konkursie Izabella Panek, uczennica drugiej klasy
gimnazjalnej otrzymała z rąk Burmistrza Mariana Ponichtery, ilustrowane kalendarium
życia Jana Pawła II pt. „Dzień po dniu” autorstwa prof. Gabriela Turowskiego. Pozycja
ta zajęła pierwsze miejsce w konkursie „Książka roku 2005” organizowanym przez
Wydawnictwo „Książki”. Fundusze na kalendarium ofiarował organizatorom konkursu Urząd Miasta i Gminy Praszka. Nagrodę dla Dominiki Bartosiak z klasy pierwszej,
która zajęła drugie miejsce ufundował i wręczył obecny na uroczystości ks. Prałat
Stanisław Gasiński. Dla zdobywców trzeciego i czwartego miejsca w konkursie
ofiarowane przez katechetów „Leksykony polskich świętych...” autorstwa Pana
Profesora, który od kilku lat zajmuje się pisaniem książek, wręczył dyrektor gimnazjum
mgr Janusz Tobiś i jego zastępca mgr Zofia Krykwińska.
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Przygotowane przez współorganizatorkę konkursu, mgr Barbarę Borkowską, spotkanie z pracownikami szkoły było kolejnym punktem bogatego programu. Zgromadziło się
na nim dwadzieścia kilka osób prawdziwie zainteresowanych każdą okruszyną informacji
o wspaniałym Rodaku, Namiestniku Chrystusa na ziemi.
Po zakończonej wizycie w gimnazjum Pan Profesor udał się na Kalwarię, gdzie
oczekiwali go wierni parafii Świętej Rodziny w Praszce. Kolejna godzina upłynęła pod
znakiem świadectw z życia prywatnego Ks. Karola Wojtyły i Jana Pawła II. Nie brakło
też wielu akcentów patriotycznych i religijnych, obecnych każdego dnia posługi
wielkiego Polaka dla Kościoła i świata.
Szczytem i ukoronowaniem dnia była uroczysta Msza Święta, koncelebrowana
przez ks. Prałata Stanisława Gasińskiego oraz ks. Roberta Grohsa, inspiratora
i organizatora konkursu, w intencji rychłej beatyfikacji i kanonizacji Sługi Bożego Jana
Pawła II. Taka modlitwa ma miejsce na Kalwarii w Praszce każdego szesnastego dnia
miesiąca. Tym razem jednak szczególnym motywem była obecność przyjaciela
papieskiego, który razem z obecnymi dziękował za nieoceniony dar Boży osoby,
posługi i świadectwa Karola Wojtyły – Jana Pawła II dla naszej ojczyzny, całego świata
i każdego z nas. Wszyscy obecni sprawę wyniesienia go na ołtarze powierzali Matce
Bożej Kalwaryjskiej, która jak sam mówił „wychowywała Jego serce od najmłodszych
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lat”. Pod koniec uroczystej Mszy św. ks. Prałat Stanisław Gasiński. dziękując szacownemu
Panu Profesorowi za przybycie do parafii Świętej Rodziny z darem świadectwa o Janie Pawle
II, ofiarował mu ryngraf Matki Bożej Kalwaryjskiej. Ponadto życzył mu Bożego błogosławieństwa i nieustannej opieki Matki Najświętszej, aby dalej w dobrym zdrowiu dzielił się
skarbem osobistych przeżyć ze spotkań z Janem Pawłem II.
Po Mszy św., na zakończenie swojej wizyty w Praszce, prof. Gabriel Turowski
dokonał wpisu do Kroniki Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej
w Praszce. Napisał między innymi następujące słowa: „Uczestniczyłem w modlitwie
ku czci Matki Bożej Kalwaryjskiej z pełnym podziwem dla utworzenia Sanktuarium,
które z Bożej Opatrzności pomaga wiernym na tej ziemi w drodze do Ojczyzny Pana.
Bogu niech będą dzięki za Dobro, jakie tworzone jest na tej Praszkowskiej Ziemi”.
Dzień ten wpisał się w sposób szczególny w trwający od początku roku szkolnego
proces przygotowania społeczności szkolnej i całej gminy do uroczystości nadania
imienia Jana Pawła II Publicznemu Gimnazjum w Praszce, która odbędzie się 3
kwietnia 2006 r. Uroczystość ta rozpocznie się Mszą Św. pod przewodnictwem Jego
Ekscelencji ks. Arcybiskupa dra Stanisława Nowaka Metropolity Częstochowskiego
w kościele parafialnym Świętej Rodziny na Makowym Wzgórzu o godz. 900. W czasie
uroczystej Eucharystii zostanie poświęcony nowy sztandar Publicznego Gimnazjum
w Praszce. Po Mszy św. wszyscy zebrani na modlitwie udadzą się procesjonalnie do
budynku Gimnazjum. Przy wejściu do szkoły zostanie poświęcona i odsłonięta tablica
pamiątkowa z wypisanym imieniem patrona szkoły Jana Pawła II. Następnie zostanie
wewnątrz budynku poświęcony „Kącik pamięci Jana Pawła II”, która jest osobistą
fundacją miejscowego ks. proboszcza. Po czym odbędzie się uroczysta akademia
z udziałem młodzieży, nauczycieli, przedstawicieli rodziców oraz przybyłych gości na
czele z ks. Arcybiskupem i przedstawicielami władz cywilnych.

DROGA KRZYŻOWA PO OSIEDLU

DROGA KRZYŻOWA ZE ŚWIECAMI
PO NASZYM OSIEDLU
W PIĄTEK POPRZEDZAJĄCY NIEDZIELĘ PALMOWĄ
7 KWIETNIA 2006 ROKU O GODZ. 18.00
„O Krzyżu – ogromie Bożej łaskawości, o Krzyżu
– chlubo niebios, o Krzyżu – wieczne zbawienie ludzi,
o Krzyżu – postrachu niegodziwych, mocy sprawiedliwych i światło dla wiernych. Bądź dla błogosławionych
trwałą podporą, bądź dla nas kotwicą, by dom nasz trwał
w pomyślności, aby łódź nasza płynęła szczęśliwie utwierdzona przez krzyż, z krzyża wieniec uplótłszy”.
Św. Paulin z Noli, Pieśń 19, w. U718 – 730
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NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ
9 IV 2006 ROKU
„Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna
na wysokościach”. (Ewangelia)
„Dzieci wołały mówiąc: Hosanna Synowi Dawidowemu! „To nie podobało się pierwszym spośród kapłanów i uczonych i mówili doń: „Czy nie słyszysz, co one mówią?” (Mt 21,
15 n). A ponieważ pochwały nie są Ci miłe, każ, aby zamilkły. Tak w czasie Jego śmierci jak
i w okresie narodzenia dzieci brały udział w wieńcu Jego cierpień. Jan, jeszcze dziecko gdy
Go spotkał, rozradował się w łonie swej matki (Łk 1,41); dzieci wydano na śmierć po Jego
narodzeniu (Mt 2,16-18): były jakby winem Jego uczty zaślubin. I to W odpowiedzi właśnie
dzieci zwiastowały Jego chwałę, gdy nadszedł czas Męki. Gdy się narodził, zadrżała Jerozolima
(Mt 2,3); lękała się także (Mt 21.10) w dniu, w którym do niej wkroczył:” To nie podobało się
uczniom i mówili doń: Powstrzymaj je. Powiedział do nich: Jeśli one będą milczały, kamienie
wołać będą” (Łk 19,39n). Tak więc woleli, aby dzieci wołały, a nie kamienie, bo wołanie
stworzeń mogły zrozumieć duchy zaślepione, wołanie natomiast kamieni zostało zachowane
na czas Jego męki, bo wtedy, gdy zamilkli ci, którzy są obdarzeni mową, to właśnie nieme
przedmioty oznajmiły Jego wielkość”.
Św. Efrem, Diatess. 18,2.
Właśnie po raz
pierwszy w Niedzielę Palmową 9 kwietnia br.
o godz. 10.30 pragniemy
jako parafia, na terenie
której z Bożej Opatrzności powstała i rozwija się
„jedyna Kalwaria tej rangi w archidiecezji częstochowskiej”, zorganizować Kalwaryjskie Misterium
Niedzieli
Palmowej. Misteria Kalwaryjskie istnieją tak
długo jak Kalwaryjskie
Dróżki Pana Jezusa w
Kalwarii Zebrzydowskiej – pierwszej Polskiej
Jerozolimy, czyli blisko 400 lat. Ufamy, że Wyszyńskiego. Na scenie przy kościele
z Bożą pomocą i opieką Matki Najświętszej Świętej Rodziny nastąpi końcowa część
uda nam się przeszczepić na miejscowy pra- Misterium, ewangeliczna scena tzw. oczyszszkowski grunt ten jakże wymowny aspekt czenia Świątyni i spotkanie z Marią Magdaduchowości kalwaryjskiej. Misterium to roz- leną. Uwieńczeniem owego misterium będzie
pocznie się przy Bramie Ośmiu Błogosła- sprawowana uroczysta Suma Niedzieli Męki
wieństw prowadzącej na Kalwarię od obrzę- Pańskiej zwanej Palmową.
du błogosławieństwa i poświęcenia przynieSerdecznie zapraszamy dzieci,
sionych przez wiernych palm. Następnie
młodzież
i starszych. „Hosanna Synowi
odbędzie się scena wjazdu Jezusa do Jerozolimy w Alei Sługi Bożego Stefana Kardynała Dawidowemu, Hosanna”.
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ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
W PARAFII ŚW. RODZINY W PRASZCE
WIELKICZWARTEK
Msza św. wieczerzy Pańskiej godz. 18.00.
Dzielenie się chlebem Św. Rodziny na wielkanocny stół rodzinny.
Po Mszy św. indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu w tzw. „Ciemnicy”, ołtarzu
wystawienia w Kaplicy Miłosierdzia Bożego do godz. 22.00.
W czasie adoracji będzie trwała spowiedź św. w godz. Od 20.00 – 22.00 dla tych osób,
które nie mogły w żaden sposób uczestniczyć w spowiedzi rekolekcyjnej.
Na początku adoracji Najświętszego Sakramentu zostanie odśpiewana Koronka do
Miłosierdzia Bożego przy relikwiach św. Siostry Faustyny.
WIELKIPIĄTEK
Godz. 1500 (Sanktuarium Kalwaryjskie)
Rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia Bożego - Koronka do Miłosierdzia Bożego
a następnie Droga Krzyżowa na Kalwarii
i przy jej zakończeniu ucałowanie relikwii Św.
Krzyża.
Godz. 1800 Liturgia Męki Pańskiej – kościół Św. Rodziny
Plan Adoracji Najświętszego Sakramentu: Wielki Piątek i Wielka Sobota w kaplicy
Grobu Pańskiego na Kalwarii:
20.00 ul. Mickiewicza 28A, ul. Kołłątaja,
ul. Małachowskiego, ul. Staszica,
ul. Niemcewicza, ul. Mickiewicza,
ul. Kolorowa, ul. Maków, ul. Chabrów,
ul. Bratków, ul. Tulipanów
21.00 ul. Listopadowa 15 i 17
22.00 ul. Listopadowa 22 i 24
23.00 ul. Listopadowa 20
WIELKA SOBOTA
0.00 Koło Różańcowe (męskie) św. Józefa i Ruch „Domowy Kościół”
1.00 Koło Różańcowe Matki Bożej Nieustającej Pomocy
2.00 Koło Różańcowe Św. Rodziny
3.00 Koło Różańcowe Matki Bożej Fatimskiej
4.00 ul. Skłodowskiej 1
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5.00 ul. Skłodowskiej 5, Renciści i Emeryci
6.00 ul. Mickiewicza 26, ul. Kosmonautów i G. Zapolskiej
7.00 ul. Kościuszki 27, Rada Duszpasterska i Komitet Budowy Kościoła oraz domki
jednorodzinne ul. Kościuszki
8.00 ul. Mickiewicza 24
Poświęcenie pokarmów:
9.00 ul. Skłodowskiej 3
godz. 9.00 – 11.00 (5x co pół godz.)
10.00 ul. Kościuszki 40 i 42
i o godz. 13.00
11.00 ul. Kościuszki 36
Wygiełdów o godz. 12.00
12.00 ul. Kościuszki 34
Szyszków o godz. 12.30
13.00 ul. Fabryczna 22, Pilawy i Fabryczna
14.00 ul. Fabryczna 7 i 9
15.00 ul. Obr. Pokoju 1 oraz domki jednorodzinne ul. Obr. Pokoju
16.00 Lektorzy, Ministranci, Gwardia Fatimska, Żywy Różaniec Modzieżowy;
17.00 Dzieci pierwszokomunijne: ubiegłoroczne i tegoroczne z katechetami oraz Róża Różańcowa dzieci św. Stanisława Kostki
18.00 Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej (Opiekunowie Kalwarii Praszkowskiej)
19.00 Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, „Nazaret” oraz Ruch Pomocników Maryi Matki
Kościoła
20.00 Oaza Młodzieżowa, Akcja Katolicka, Grupa Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego
21.00 Ochotnicza Straż Pożarna z Wygiełdowa, Szyszkowa i Praszki; Róża Różańcowa Matki
Bożej Częstochowskiej z Wygiełdowa; Róża Różańcowa św. Jana Chrzciciela
z Szyszkowa; pozostali parafianie z Szyszkowa i Wygiełdowa, kandydaci do przyjęcia
Sakramentu Bierzmowania, harcerze
20.15 Koronka do Miłosierdzia Bożego (drugi dzień Nowenny)
21.30 Zakończenie Adoracji w kaplicy Grobu Pańskiego na Kalwarii i przejście indywidualne
do kościoła parafialnego Świętej Rodziny
22.00 MSZA ŚWIĘTA WIGILII PASCHALNEJ W WIELKĄ NOC
Liturgia Światła, Słowa, Chrzcielna i Eucharystyczna.
Pod koniec Wigilii Paschalnej z zapalonymi świecami udajemy się do kaplicy Grobu
Pańskiego na Kalwarię
PROCESJA REZUREKCYJNA wokół Grobu Pańskiego, drogą zmartwychwstania do
głównego ołtarza kościoła Świętej Rodziny
WIELKANIEDZIELAIPONIEDZIAŁEKWIELKANOCNY
Msze św.: godz. 8.00, 9.30, 10.30 Nowenna do Miłosierdzia Bożego z ucałowaniem
relikwii św. siostry Faustyny, 11.00 SUMA, 17.00 w Sanktuarium Kalwaryjskim,
godz. 12.15 Szyszków, godz. 14.30 Wygiełdów
PONIEDZIAŁEKWIELKANOCNY
Msze św. godz. 8.00, 9.30, 11.00, po sumie nowenna do
Miłosierdzia Bożego z ucałowaniem relikwii św. siostry Faustyny,
17.00 w Sanktuarium Kalwaryjskim
12.30 (Szyszków), 14.30 (Wygiełdów)
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II NIEDZIELA WIELKANOCNA – ŚWIĘTO
BOŻEGOMIŁOSIERDZIA
15.00 Pełny obchód Dróżek Pana Jezusa na
Kalwarii Praszkowskiej

ROCZNICA KRWAWYCH
ŁEZ
3 maja 2006 r. przeżywać będziemy kolejną rocznicę ukazania się krwawych łez na
obrazie Matki Bożej Kalwaryjskiej. Według
przekazów tradycji w 1641 roku obraz ten miał
płakać krwawymi łzami. Dla właściciela obrazu Stanisława Paszkowskiego w miejscowości Kopytówka pod Krakowem sprawa ta
stała się kłopotliwa. Przestał on służyć jedynie rodzinie i najbliższym w rezydencji pana
Paszkowskiego. Nabrał od tej chwili znaczenia dla ogółu wiernych. Stanisław Paszkowski postanowił więc oddać obraz do kościoła
parafialnego w Marcyporębie. Jednak po
zabiegach gwardiana Kalwaryjskiego Waleriana Kalińskiego wizerunek został przekaza-

ny Bernardynom. Biskup Krakowski ustanowił komisję do zbadania tej sprawy. Po
dwukrotnym przeprowadzeniu odpowiednich badań w roku 1658 uznano obraz jako
„słynący łaskami”. Pozwolono wówczas
umieścić go w kościele. Mimo tej swoistej
„kwarantanny”, którą przeszedł obraz, cieszył się już wtedy stale wzrastającym zainteresowaniem wiernych. Z biegiem czasu obraz ten nazywany był cudownym obrazem
Matki Bożej Kalwaryjskiej.
Na pamiątkę pojawienia się krwawych
łez na obrazie Matki Bożej Kalwaryjskiej od
wieków 3 maja organizowana jest w Kalwarii
Zebrzydowskiej uroczysta procesja z obrazem Maryi. W związku z tym i w naszym
Kalwaryjskim w sanktuarium będzie miała
miejsce uroczysta procesja z obrazem Matki
Bożej Kalwaryjskiej po raz kolejny również
3 maja po Sumie odprawianej o godz. 1100.
Po Eucharystii procesja ta przejdzie z Kościoła Świętej Rodziny do Sanktuarium Kalwaryjskiego, w którym odmówimy Litanię
Loretańską w ramach nabożeństwa majowego. Na obchód ten serdecznie zapraszamy.
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UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
NASZYCH DZIECI – ROK 2006
Dzień Pierwszej Komunii świętej należy do najważniejszych wydarzeń w życiu człowieka
wierzącego. Jego właściwe przeżycie w dużym stopniu zależy od całego okresu przygotowania obejmującego nie tylko same dzieci, ale także ich rodziców oraz całą parafię. Zawsze chodzi
o to, aby nasze wspólne działania duszpasterskie związane z przygotowaniem i celebracją
Pierwszej Komunii św. stały się dla dzieci ważnym etapem w procesie dochodzenia do
dojrzałej wiary, a dla ich rodziców okazją do uświadomienia sobie znaczenia religijnego
wychowania w rodzinie oraz świadomości odpowiedzialności za Kościół. Dzień Pierwszej
Komunii św. jest jedynie ukończeniem pewnego etapu, który ma prowadzić do pełni życia
chrześcijańskiego w swojej wspólnocie parafialnej.
1.

Próba śpiewu liturgicznego z p. organistą i p. katechetką – 4 i 6 kwietnia (wtorek
i czwartek) oraz 20 i 21 (czwartek i piątek) kwietnia o godz. 16.00
2. Próby liturgiczne:
a). 1 maja (poniedziałek) godz. 18.30
b). 2 maja (wtorek) godz. 18.30
c). 4 maja (czwartek) godz. 18.30
3. Przygotowanie wystroju kościołów:
a). 4 maja (czwartek) godz. 14.00 – generalne porządki w kościołach i wokół nich
b). 5 maja (piątek) godz. 14.00 – wystrój kwiatami
4. Spowiedź święta – 6 maja (sobota)
a). Dzieci, godz. 14.30
b). Rodzice, chrzestni i rodzeństwo, godz. 15.00
5. Msza św. pierwszokomunijna - 7 maja (niedziela) godz. 9.00
6. Uroczyste nabożeństwo majowe, pierszokomunijne w Sanktuarium Kalwaryjskim
7 maja (niedziela) godz. 16.00
7. Zdjęcia grupowe i indywidualne – 7 maja (niedziela) godz. 15.30
8. Biały Tydzień od 7 – 14 maja
- Zakończenie Białego Tygodnia 14 maja (niedziela) godz. 9.30
9. Próby sypania kwiatów przed uroczystością Bożego Ciała 10 i 12 czerwca o godz. 19.00
10. Uroczystość Bożego Ciała, Msza św. z procesją 15 czerwca o godz. 9.00
ROCZNICAIKOMUNIIŚWIĘTEJ
1.
2.

Próba liturgiczna – 29 kwietnia ( sobota ) o godz. 15.30
Próby sypania kwiatów przed Uroczystością Bożego Ciała – 10 i 12 czerwca (sobota
i poniedziałek) o godz. 19.00
3. Spowiedź święta dla dzieci rocznicowych i ich rodzin 29 kwietnia ( sobota ) godz. 16.00
4. MSZA ŚW. ROCZNICY PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ – 3 maja, godz. 11.00
Po Mszy św. procesja z kościoła św. Rodziny do Sanktuarium Kalwaryjskiego na pamiątkę
pojawienia się na obrazie kalwaryjskim krwawych łez.
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UROCZYSTOŚĆ PRZYJĘCIA SAKRAMENTU
BIERZMOWANIA – ROK 2006
Sakrament bierzmowania – dojrzałości chrześcijańskiej przyjmujemy, żeby potwierdzić
i pogłębić naszą przynależność do Kościoła. Przez sakrament bierzmowania Jezus Chrystus
udziela nam szczególnej mocy Ducha świętego i zobowiązuje do większej odpowiedzialności
za Kościół. Duch święty umacnia naszą wiarę, abyśmy mężnie ją wyznawali, bronili jej i według
niej żyli. Obdarza nas pełnią swoich darów, dzięki którym stajemy się posłuszni Bożym
natchnieniom. „Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was
wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” (J 14,26). „Przyjdzie
Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Ducha Prawdy, który od Ojca pochodzi, On
będzie świadczył o Mnie. Ale wy też świadczycie” (J 15, 26-27) Apostołowie po zesłaniu
Ducha Świętego, umocnieni Jego łaską gorliwie i odważnie wyznawali wobec wszystkich
wiarę w Chrystusa, głosili wszystkim Jego naukę. Również chrześcijanie, umocnieni przez
Ducha świętego w sakramencie bierzmowania, stają się szczególnie odpowiedzialnymi za
swoje chrześcijańskie życie, a także za apostolstwo wobec innych.
TERMINARZ
1. Egzamin kandydatów z wiadomości o bierzmowaniu i znajomości liturgii sakramentu
- 8 kwietnia (sobota) o godz. 13.00
2. Próby liturgiczne:
a) 8 maja (poniedziałek) godz. 18.30
b) 9 maja (wtorek) godz. 18.30
c) 11 maja (czwartek) godz. 18.30
3. Przygotowanie wystroju kościołów 12 maja (piątek) godz. 14.00
4. Spowiedź św. bierzmowanych ich rodzin i świadków 6 maja (sobota) godz. 16.00
5. Uroczystość przyjęcia Sakramentu Bierzmowania – 13 maja godz. 19.20
(Kościół parafialny św. Rodziny)
Msza św. bierzmowanych i ich rodzin oraz przyjaciół połączona z uroczystym nabożeństwem
fatimskim.
Sakramentu Bierzmowania naszej
młodzieży udzieli Jego Ekscelencja
Ks. Arcybiskup dr Stanisław Nowak
Metropolita Częstochowski.
W trakcie uroczystości dokona on poświęcenia marmurowej nisz przeznaczonej do przechowywania i czci relikwii
błogosławionych dzieci fatimskich Hiacynty i Franciszka oraz fragmentu drzewa, na którym ukazała się Najświętsza
Maryja Panna, 13 maja 1917 r. w Fatimie.
Jest to fundacja p. Kazimierza Pychyńskiego z Praszki.
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UROCZYSTE NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE - 2006
WIELKAOBIETNICA
Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka Bożą zezwoliła siostrze Łucji na
ujawnienie treści drugiej części tajemnicy fatimskiej. Jaj przedmiotem było nabożeństwo do
Niepokalanego Serca Maryi.
10 grudnia 1925 roku objawiła się Łucji, wizjonerce, już zakonnicy w klasztorze
w Pontavedra Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce. Dzieciątko
powiedziało: „Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami,
którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt
wynagrodzenia te ciernie powyciągał”.
Maryja powiedziała: „Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi
niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty staraj się
nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami
potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty
odprawiają spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście
minut rozmyślania nad tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.
Dlaczego pięć sobót wynagradzających?
Córko moja – powiedział Jezus – chodzi o pięć rodzajów zniewag, którymi obrażą się
Niepokalane Serce Maryi:
1. Obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu,
2. Przeciw Jej Dziewictwu,
3. Przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu,
4. Obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet
nienawiść wobec nieskalanej Matki,
5. Bluźnierstwa, które znieważą Maryję w Jej świętych wizerunkach.
Warunek 1. Spowiedź św. w pierwsze soboty miesiąca
Łucja przedstawiła Jezusowi trudności, jakie niektóre dusze miały co do spowiedzi
w sobotę i prosiła, aby spowiedź święta mogła być osiem dni ważna. Jezus odpowiedział:
Może nawet wiele dłużej być ważna pod warunkiem, że ludzie są w stanie łaski, gdy Mnie
przyjmują i że mają zamiar zadość uczynić Niepokalanemu Sercu Maryi. Do spowiedzi należy
przystąpić z intencją zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi.
W kolejne pierwsze soboty można przystąpić do spowiedzi w intencji wynagrodzenia za jedną
z pięciu zniewag, o których mówi Jezus. Można wzbudzić intencję podczas przygotowania
się do spowiedzi lub w trakcie otrzymania rozgrzeszenia.
Warunek 2. Komunia św. w pierwszą sobotę miesiąca. Po przyjęciu Komunii św. należy
wzbudzić intencję wynagradzającą.
Warunek 3. Różaniec wynagradzający w pierwszą sobotę miesiąca. Po każdym dziesiątku
należy odmówić Modlitwę Anioła z Fatimy. Akt wynagrodzenia: „O mój Jezu, przebacz nam
nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba
i pomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia”.
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Warunek 4. Piętnastominutowe rozmyślania nad tajemnicami różańcowymi w pierwszą
sobotę miesiąca. Należy przypomnieć sobie relację ewangeliczną. Odczytać powoli tekst,
w duchu głębokiej modlitwy i odmówić w skupieniu Litanię Loretańską. Na zakończenie
należy wzbudzić w sobie postanowienie duchowe: a). Będę gorącym sercem miłował Matkę
Najświętszą i każdego dnia oddawał Jej cześć. b). Będę uczył się od Maryi posłusznego
wypełniania woli Bożej, jaką Pan mi ukazuje co dnia. c). Obudzę w sobie nabożeństwo do mego
Anioła Stróża.
Trzeba mieć jednak na uwadze jednak i to, że szatan, wróg Maryi i nieprzyjaciel naszego
zbawienia będzie mnożył przeszkody, aby odciągnąć ludzi od odprawienia tego nabożeństwa. Dlatego zaleca się modlitwę do Michała Archanioła, aby wyprosić w niebie potrzebne
wsparcie również i w innych sprawach.

Modlitwa do św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył,
pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy
złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.
Amen.
Siostra Łucja z Fatimy odeszła do Pana 13 lutego 2005 roku. Pozostawiła nam testament
– zadania do wykonania. Mamy przejąć jej misję zleconą i rozpowszechniać na świecie.
W Praszce na Makowym Wzgórzu niemal od samego powstania naszej parafii odprawiamy
każdego 13-tego dnia miesiąca od maja do października uroczyste nabożeństwa fatimskie.
Od godz. 17.00 trwa modlitewne czuwanie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem
w kaplicy fatimskiej zakończone o 19.30 Nieszporami Maryjnymi. Natomiast o godz. 20.00
sprawowania jest uroczysta Msza św. fatimska, koncelebrowana zakończona Apelem
Maryjnym i procesją fatimską w Alei Sługi Bożego księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego
w następujących terminach:
1. 13 maja (sobota) Sakrament Bierzmowania
2. 13 czerwca (wtorek)
3. 13 lipca (czwartek)
z udziałem pielgrzymów
pieszej pielgrzymki
poznańskiej
4. 13 sierpnia (niedziela)
odpust w Sanktuarium
Najświętszej Maryi
Panny Kalwaryjskiej
w Praszce
5. 13 września (środa)
6. 13 październik (piątek)
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BĄDŹCIE MOCNI WIARĄ! – hasło pielgrzymki papieskiej
Wizyta apostolska Ojca św. Benedykta XVI w Polsce 25 – 28 V 2006 roku.
Papież 26 maja przybędzie do Częstochowy, gdzie o godz. 1730 będzie przewodniczył przed
szczytem Jasnej Góry uroczystemu nabożeństwu majowemu.

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
– PEŁNY OBCHÓD DRÓŻEK
23 czerwca br. o godz. 1500 nastąpi pełny doroczny obchód Dróżek Pana Jezusa na
Kalwarii w Praszce. Kolejny doroczny pełny obchód Dróżek odbędzie się w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego 14 września o godz. 1500 (czwartek). Pod przewodnictwem Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej będziemy dziękować Najświętszemu Sercu Zbawiciela za Jego
miłość oraz rany i mękę, którą przecierpiał za grzechy i dla zbawienia każdego z nas.
Z okazji święta św. Krzysztofa, patrona automobilistów, motocyklistów i kierowców
pojazdów mechanicznych nastąpi uroczyste, doroczne błogosławieństwo pojazdów mechanicznych i poświecenie nowych, 23 lipca na sumie o godz. 1100

ODPUST MATKI BOŻEJ KALWARYJSKIEJ
13 SIERPNIA 2006 ROKU
UROCZYSTA SUMA O GODZ. 12.00
Nabożeństwo fatimskie o godz. 2000 – wyjątkowo w tym dniu bez Mszy św.
Ojciec św. Jan Paweł II odwiedził Kalwarię Zebrzydowską w czasie swej pierwszej
pielgrzymki do Polski
w 1979 r. Wtedy papież
ofiarował matce Bożej „papieską złotą różę”, wypowiadając przy tym następujące słowa: „Pragnę
u stóp Matki Boskiej Kalwaryjskiej złożyć „papieską
złotą różę”, jako wyraz
wdzięczności za wszystkie
łaski, które przez nią stały
się udziałem pielgrzymów,
za to czym była i nie przestaje być w moim życiu”.
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Złotą Różą papieże obdarowują szczególnie zasłużone sanktuaria. Takich róż rozdano
dotąd na świecie ok. dwudziestu. W Polsce jest to druga papieska róża. W czasie
ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny Jan Paweł II odwiedzając Kalwarię Zebrzydowską
i sprawując tam przez Cudownym Wizerunkiem Matki Bożej Kalwaryjskiej ostatnią
Mszę św. na polskiej ziemi oraz poświęcając i przekazują wierną kopię cudownego
wizerunku Matki Bożej dla Praszki powiedział te znamienne słowa: „Niech Matka Boża
Kalwaryjska Króluje także w Praszce. Módlcie się tam za mnie”. Niech więc króluje,
a szczytem tego królowania niech będzie uroczyście obchodzony odpust ku Jej czci
rokrocznie 13 sierpnia. Przybądźmy wtedy jak najliczniej, jak dzieci do swej najlepszej
Matki.

Podwyższenie Krzyża
Świętego – 14 września 2006
roku, Święto Patronalne
Kalwaryjskiego Bractwa
Męki Pańskiej w Praszce.
Pełny obchód Dróżek
Pana Jezusa na Kalwarii
Praszkowskiej, godz. 15.00

Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej po uroczystej sumie odpustowej
w 2005 r., której przewodniczył Ks. infułat dr Marian Mikołąjczyk – Wikariusz Generalny i Kanclerz Kurii Metropolitalnej w Częstochowie oraz
Komandor Rycerz Grobu Pańskiego w Jerozolimie.

MODLITWA W INTENCJI JANA PAWŁA II
16-TEGO DNIA MIESIĄCA
Każdego 16-tego dnia miesiąca w Sanktuarium Kalwaryjskim sprawowana jest uroczysta Msza św. o godz. 20.00
o rychłą beatyfikację i kanonizację Sługi Bożego Jana Pawła II.
Modlitwę kończy Apel Maryjny o godz. 21.00.
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Ogłoszenie Dekretu Jego Świątobliwości Benedykta XVI
(artykuł, który ukazał się w numerze 6/III tygodnika
„Kulisy Powiatu Kluczbork-Olesno” 9 lutego 2006 r.)
W ostatnią niedzielę, 5 lutego 2006 r., w parafii Świętej Rodziny na Kalwarii
Praszkowskiej zgodnie z wolą Częstochowskiej Kurii Metropolitalnej podczas każdej
Mszy świętej została ogłoszona nominacja Księdza Kanonika Stanisława Gasińskiego,
proboszcza i Kustosza Sanktuarium Kalwaryjskiego na Prałata honorowego Jego Świątobliwości Benedykta XVI.
W ubiegły piątek we wspomnienie św. Błażeja, Biskupa i Męczennika, księdzu proboszczowi kanonikowi Stanisławowi Gasińskiemu został wręczony w Częstochowie przez księży
biskupów, infułatów i przedstawicieli Rady Kapłańskiej Archidiecezji Częstochowskiej
dekret Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej. Dekret ten, podpisany przez Ojca św.
Benedykta XVI w Watykanie w wigilię święta Świętej Rodziny, 29 XII 2005 roku, nadaje
księdzu proboszczowi i Kustoszowi Sanktuarium Kalwaryjskiego, Kanonikowi Kapituły
Zawierciańsko-Żareckiej tytuł: Prałata honorowego – Kapelana Jego Świątobliwości.
W owym dokumencie Stolicy Apostolskiej czytamy między innymi: „Biorąc pod uwagę
całokształt działalności duszpasterskiej ks. kanonika Stanisława Gasińskiego, budowę domu
diecezjalnego w Żarkach Mieście, szczególne zasługi w duszpasterstwie rodzin archidiecezji
częstochowskiej w tym zainicjowanie Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie
i mając świadomość tego, co dzieje się w Praszce na Makowym Wzgórzu oraz tego, że całemu
dziełu Kalwarii Praszkowskiej mocno patronuje
ks. Kanonik i Kustosz Sanktuarium Najświętszej
Maryi Panny Kalwaryjskiej, Jego świątobliwość
Benedykt XVI odznaczył księdza proboszcza
godnością swojego kapelana honorowego”.
Jest to wielka godność w Kościele Katolickim
i tytuł przyznany na chwałę wspólnoty Kościoła
lokalnego, ale i wielkie wyróżnienie dla parafii,
miasta Praszki oraz regionu, a także wszystkich
pielgrzymów, którzy przybywają do Sanktuarium
Kalwaryjskiego w Praszce. Znaczenie dzieła Kalwarii i samej posługi księdza Prałata Stanisława
Gasińskiego podkreślił już przed niespełna dwoma laty Marszałek Województwa Opolskiego
Grzegorz Kubat przyznając nagrodę „Zasłużony
dla Województwa Opolskiego”, którą osobiście
wręczył wspólnie z Vice Marszałkiem Ryszardem
Galla odznaczonemu wówczas ks. Kanonikowi
podczas uroczystej cotygodniowej Mszy św.,
która odbywa się w każdą środę o godz. 2000.
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Kalwaria Praszkowska od podstaw powstaje pod kierownictwem i dzięki ofiarnej
posłudze Księdza Prałata, a także pomocy duchowej i materialnej jego przyjaciół w kraju
i zagranicą oraz miejscowych parafian. Miejsce to pobłogosławione jest przez Sługę Bożego
Jana Pawła II, który szczególnie uroczyście poświęcił cudowny wizerunek Matki Bożej
Kalwaryjskiej dla Sanktuarium Kalwaryjskiego w Praszce, podczas swej ostatniej Mszy św.
sprawowanej na polskiej ziemi w Kalwarii Zebrzydowskiej koło Krakowa, pierwszej Polskiej
Jerozolimy, mówiąc: „Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce. Módlcie się tam
za mnie”.
Teraz natomiast, następca Jana Pawła II na Stolicy Piotrowej w Rzymie, Benedykt XVI
przyjął do grona swoich prałatów księdza kanonika Stanisława Gasińskiego, proboszcza
i kustosza zarazem.
Papieski dokument nadający godność Prałata Papieskiego księdzu proboszczowi parafii
Świętej Rodziny w Praszce, którą tworzył i prowadzi od 18 lat, przekazała w ostatnim czasie
władzom duchownym Archidiecezji Częstochowskiej Nuncjatura Apostolska w Warszawie.
Dnia 5 lutego 2006 r., w parafii Świętej Rodziny na Kalwarii Praszkowskiej z polecenia
Częstochowskiej Kurii Metropolitalnej podczas każdej Mszy świętej została ogłoszona
nominacja ku radości obecnych, którą wyrażali licznymi spontanicznymi gestami i późniejszymi gratulacjami.
Życzymy księdzu Prałatowi kolejnych owocnych lat posługi Kościołowi lokalnemu
powszechnemu i wielu dalszych sukcesów duszpasterskich, z których korzysta obficie
lokalna społeczność i liczni pielgrzymi, przybywający coraz liczniej na Kalwarię Praszkowską
z całej już niemal Polski.

PRAŁAT OJCA ŚWIĘTEGO
Artykuł z Tygodnika Kluczborsko-Oleskiego – NTO – Nowa Trybuna Opolska, 24.02.2006 nr 8 (314)
Jestem tylko skromnym proboszczem – mówi ks. Stanisław Gasiński z Praszki,
który został mianowany przez samego papieża Benedykta XVI.
Ks. Stanisław Gasiński, proboszcz parafii pw. św. Rodziny w Praszce i kustosz
sanktuarium na Makowym Wzgórzu, został oficjalnie mianowany kapelanem Ojca
świętego. Papież Benedykt nadał mu tytuł prałata honorowego.
Kapelan Benedykta XVI – to brzmi dumnie! – Przyjmuję ten tytuł z pokorą. Ja to
traktuję jako wyróżnienie nie tyle dla mnie, co dla tego miejsca. Kiedy przyszedłem tu
w 1988 roku, na Makowym Wzgórzu było tylko ściernisko. Nie powiem, że teraz jest
San Francisco, ale coś udało się zbudować. – Kanonik, kapelan, kustosz, teraz prałat
papieski – ksiądz jest już prawdziwym VIP-em. – Niech pan nie żartuje (śmiech).
Jestem przede wszystkim księdzem i proboszczem dla moich parafian. Ale cieszę się,
że doceniono dzieło mojego życia. – Papieża Benedykta spotkał ksiądz osobiście? –
Tak, było to w 2001 roku, kiedy pojechałem do Watykanu po relikwie z grobu św.
Piotra. – Wtedy dzisiejszy papież był jeszcze „pancernym kardynałem” Josephem
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Ratzingerem.– To określenie „pancerny kardynał” to jakieś głupie gadanie.
Kardynał Ratzinger zrobił na mnie niezwykłe wrażenie. Jest to nad wyraz
uprzejmy, kulturalny i bardzo ciepły
człowiek. Na pożegnanie uścisnął mi
mocno rękę i poklepał po plecach,
życząc opieki Bożej. – W jakim języku
rozmawialiście? – Po niemiecku. Od lat
wyjeżdżam do moich austriackich przyjaciół z posługą duszpasterską. – Jana
Pawła II też ksiądz znał? – Proszę pana,
jako 5-latek siedziałem na kolanach
Karola Wojtyły, jadąc z nim czarną
wołgą! – Ksiądz żartuje! – Ależ skąd.
Katol Wojtyła był kardynałem
w Krakowie, a ja urodziłem się pod
Krakowem w Skawinie. I była wtedy u
nas peregrynacja obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej. A właściwie nie obrazu, tylko samej ramy, bo władze ko- Ks. Stanisław Gasiński z kardynałem Josephem Ratzingerem, późniejszym papieżem Benedyktem XVI
munistyczne więziły cudowny obraz,
nie pozwalając wywieź go poza Jasną Górę. Przekazywaliśmy ją właśnie do innej
parafii. Ja jechałem jako przedstawiciel dzieci. Karol Wojtyła jeździł kardynalską czarną
wołgą. Jechałem razem z nim i tą ramą. Ponieważ była wielka, musiał wziąć mnie na
kolana. – Podziękował ksiądz mu za to? – Oczywiście, zresztą nie tylko za to. Podczas
ostatniej pielgrzymki do Polski w 2002 roku papież poświęcił dla nas obraz Matki
Boskiej Kalwaryjskiej. Powiedział przy tym: Niech Matka Boża kalwaryjska króluje
także w Praszce. Módlcie się tam za mnie”. A w grudniu 2004 roku pytał arcybiskupa
częstochowskiego Stanisława Nowaka: „Jak wygląda Kalwaria w Praszce?” Na
pewno widzi ją teraz z Królestwa Niebieskiego.
OPINIA – Ks. Marian Mikołajczyk, kanclerz Kurii Metropolitalnej Archidiecezji
w Częstochowie: Z prawdziwą i wielką satysfakcją przyjęliśmy tytuł kapelana
honorowego Ojca świętego, nadany księdzu Stanisławowi Gasińskiemu. To odznaczenie jest nie tylko dla proboszcza, ale również dla całej parafii na Makowym Wzgórzu
w Praszce. Bo to przecież nie tylko sam ksiądz, ale razem z nim i wierni z wielką
gorliwością podjęli się budowy pięknego, dużego kościoła parafialnego. Zbudowali go
w trudnych czasach przemian, kiedy padła w Praszce fabryka Polmo i wiele setek ludzi
zostałopozbawionych pracy. Dzięki zapałowi ludzi i księdza Gasińskiego powstał
piękny kościół pod wezwaniem Świętej Rodziny, teraz powstają kaplice kalwaryjskie.
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Sanktuarium na Makowym Wzgórzu to jedna Kalwaria tej rangi w archidiecezji
częstochowskiej. Idea dróżek kalwaryjskich jest droga ks. Gasińskiemu, bo przecież
on sam wychowywał się w pobliżu Kalwarii Zebrzydowskiej. W latach dziecięcych
wielokrotnie tam pielgrzymował i tę ideę z powodzeniem przeniósł do Praszki.
SŁOWNICZEK – Prałat (z łacińskiego „praelatus”, czyli przełożony) – w Kościele
rzymskokatolickim jest to duchowny mający zwyczajną jurysdykcję kościelną (stojący niżej od biskupa).
Prałat honorowy to szczególny tytuł, ponieważ nadawany jest nie przez biskupa
danej diecezji, lecz przez papieża. Ojciec Święty nadaje ten tytuł swoim osobistym
dekretem. Prałat honorowy otrzymuje również tytuł kapelana Ojca Świętego.
Mirosław Dragon

Modlitwa dziękczynna z udziałem władz Miasta i Gminy
w Sanktuarium Kalwaryjskim w Praszce
(artykuł, który ukazał się w numerze 8/III tygodnika
„Kulisy Powiatu Kluczbork-Olesno” 23 lutego 2006 r.)
Dnia 15 lutego 2006 r. podczas cotygodniowej uroczystej Mszy św. odprawianej
przed wizerunkiem Matki Bożej Kalwaryjskiej członkowie Kalwaryjskiego Bractwa
Męki Pańskiej w Praszce dziękowali Bogu za szczególne wyróżnienie przez Stolicę
Apostolską Ks. Kustosza Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej w
Praszce Stanisława Gasińskiego godnością Prałata honorowego Jego Świątobliwości
Benedykta XVI. We Mszy św. brał udział między innymi Zastępca Burmistrza Miasta
i Gminy Praszka Marian Ponichtera i Przewodniczący Rady Miejskiej Edward Piśla.
Od niemal 18 lat w Praszce na Makowym Wzgórzu, które nosi również
zwyczajową nazwę Kalwarii Praszkowskiej, potwierdzoną pismem Urzędu Miasta
i Gminy w Praszce z dnia 16 lutego 2005 r., z woli władz archidiecezji częstochowskiej
istnieje parafia, czyli wspólnota wiernych członków Kościoła Katolickiego. Podsumowując swoją dotychczasową posługę duszpasterską w Praszce, na zakończenie
uroczystej Mszy św. dziękczynnej, w której uczestniczyli również członkowie Rady
Duszpasterskiej, Stowarzyszenia Rodzin Katolickich oraz przedstawiciele pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej, ksiądz Prałat Stanisław Gasiński powiedział między
innymi: „Były to trudne lata zmagania się również z ludzką nieżyczliwością. Dopiero
od ostatnich kilkunastu miesięcy, zauważamy pewien przełom, który zdaje się
prowadzić do pełnej akceptacji i radości z Bożego dzieła na tym miejscu. W czerwcu
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ubiegłego roku podczas powiatowego spotkania przedstawicieli gmin w Oleśnie Urząd
Miasta i Gminy w Praszce zdecydował się zaprezentować Kalwarię Praszkowską jako
szczególną perłę i chlubę gminnej wspólnoty, za co jesteśmy wdzięczni. Od tego czasu
w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Praszce znajdują się dwie tablice informacyjne
o Kalwarii w Praszce. W tym szczególnym gronie w którym się dziś spotykamy jeszcze
raz pragniemy podziękować Bogu i Matce Bożej Kalwaryjskiej, która jak wiemy
wychowywała serce Jana Pawła II od najmłodszych lat a teraz również wychowuje
i nasze serca tu w Praszce, zgodnie z testamentem naszego umiłowanego papieża
Polaka, za szczególne wyróżnienie jakiego doświadczyłem ja i to miejsce w ostatnich
dniach ze strony Stolicy Apostolskiej i samego i Jego Świątobliwości Benedykta XVI,
namiestnika Chrystusowego tu na ziemi. Ten dar zainspirował to nasze dzisiejsze
modlitewne spotkanie. W ten sposób życie naszej gminnej wspólnoty, a więc również
wspólnoty osiedlowej w Praszce, wpisuje się jeszcze bardziej w życie Kościoła
Rzymskokatolickiego, powszechnego. Kiedy wspominamy minione lata należy też
podkreślić, że nie byłby możliwy tak szybki rozwój tego miejsca kultu, gdyby nie stały
i wierny udział wielu naszych przyjaciół z kraju i zagranicy oraz wypróbowanych
parafian, nie bojących się podejmować coraz to nowych wyzwań, na czele z członkami
Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej w Praszce, członkami Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich, Rady Duszpasterskiej, a także byłych i obecnych pracowników Spółdzielni Mieszkaniowej w Praszce i wielu ludzi dobrej woli z całego regionu, a szczególnie
mieszkańców naszego miasta”.
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Jeszcze przed cotygodniowym Apelem Maryjnym ksiądz prałat wyraził swoje
podziękowania wszystkim obecnym za wspólną modlitwę: „Dziękuję również za
dostrzeżenie ostatnio otrzymanej przez mnie nominacji. Ten, jakby się wydawało
osobisty tytuł jest także ofiarowany dla całej naszej wspólnoty wiary i dzieła jakie
związane jest z kultem Matki Bożej Kalwaryjskiej i Dróżkami Pana Jezusa na Kalwarii
w Praszce”.
Po Apelu Maryjnym w domu parafialnym miało miejsce spotkanie, podczas
którego dla upamiętnienia tego historycznego spotkania, wpisu do księgi pamiątkowej
Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej dokonali: Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Praszka Marian Ponichtera, Przewodniczący Rady Miejskiej Edward
Piśla, Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy Danuta Janikowska, Prezes Spółdzielni
Mieszkaniowej w Praszce Jerzy Gracz wraz z trzema swoimi najbliższymi współpracownikami, zarząd Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej, zarząd Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich oraz przedstawiciele Rady Duszpasterskiej.
Podczas wspólnych rozmów, wśród wielu wspomnień wielu obecnych wyrażało
nadzieję, że Kalwaria Praszkowska będzie się dalej intensywnie rozwijać. Wszyscy
zebrani wyrazili gotowość udziału w dalszych przedsięwzięciach wokół Sanktuarium
Kalwaryjskiego. O nim Pan Edward Piśla w księdze pamiątkowej pisał, że „powstało
dzięki uporowi i poświęceniu księdza Prałata. Jest to wspaniałe miejsce, które
odwiedzane jest przez coraz większą ilość pielgrzymów z gminy, województwa, Polski
oraz innych krajów. Niech nadal księdza prowadzą słowa Jana Pawła II: „Wymagajcie
od siebie nawet wtedy, gdyby inni tego od was nie wymagali”.
Wydawca: Rzymskokatolicka Parafia Najśw. Rodziny w Praszce „Makowe Wzgórze”
Redaguje zespół - Ks. St. Gasiński Al. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 24, 46-320 Praszka
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