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„Zwiastuję wam
radość wielką,
dziś narodził się nam
Zbawiciel,
którym jest
Jezus Chrystus”.

(Łk 2,10-11)

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, tradycyjnie, ale jakże serdecznie,
życzymy pięknej atmosfery, obecności
Boga w sercu każdego z Was, w całej
Praszce, okolicy i Ojczyźnie. Niech
ten wyjątkowy czas zasłuchania w
Słowo Boże i pogłębiania się w duchowość biblijną, będzie przepełniony
szczęściem, zdrowiem i radością, a Jezus Nowonarodzony, który posługuje
się ludźmi, działa poprzez Was jeszcze
piękniej. W nowym roku 2008 niech
Dziecię Jezus, które jest naszym Panem i jedyną Drogą, Prawdą i Życiem,

otworzy przed Wami nowe możliwości
oraz przyniesie nową nadzieję i błogosławieństwo.
Z wyrazami najgłębszego szacunku, wdzięczni przed Bogiem i Matką
Bożą Kalwaryjską za włożony trud
w rozwój Bożego dzieła na Kalwarii
w Praszce.
Ks. prałat Stanisław Gasiński
– proboszcz, Rada Duszpasterska,
ks. wikariusz
oraz Kalwaryjskie Bractwo
Męki Pańskiej w Praszce


WAŻNIEJSZE DATY Z ŻYCIA SANKTUARIUM
KALWARYJSKIEGO W PRASZCE
W MIJAJĄCYM ROKU 2007
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15 grudnia 2006 roku Kontynuowana była budowa kaplicy świętych Archaniołów – Michała, Gabriela, i Rafała oraz kaplicy Zmartwychwstania Pańskiego, dzięki ofiarodawcy.
17 grudzień 2006 roku Przywieziony został do kościoła parafialnego Świętej Rodziny
z pracowni artystycznej w Krakowie gruntownie odrestaurowany obraz Świętej Rodziny, dzięki ofiarności części naszych parafian.
14-17 styczeń 2007 roku Zasadzono na Kalwarii od strony południowo-wschodniej
60 sztuk świerka dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym.
18-15 styczeń br. Wykonywana była instalacja elektryczna w kaplicy św. Archaniołów.
27 stycznia br. Firma ślusarska z Krakowa wykonała dodatkowe prace przy tabernakulum głównym kościoła świętej Rodziny. Boczne ściany tegoż wielkiego tabernakulum zostały pozłocone a efekt „lampek wiecznych” ulepszony.
29 styczeń br. Zostało zrealizowane połączenie sanktuarium kalwaryjskiego z siecią
gazową na osiedlu Mickiewicza w Praszce.
30 styczeń br. Zostały odrestaurowane głośniki do organów elektrycznych kościoła
świętej Rodziny.
3 luty br. Firma ślusarka zamontowała kraty ozdobne na wszystkie drzwi wewnętrzne
(4 sztuki ) pod chórem kościoła świętej Rodziny.
5 luty br. Prowadzone były prace hydrauliczne w domu parafialnym.
7 luty br. Zostały zakończone prace blacharskie przy dachu kaplicy św. Archaniołów.
10 luty br. Zakupiono stroje liturgiczne dla 14 ministrantów.
18 luty br. Wewnątrz kaplicy Grobu Chrystusa na Kalwarii została wykonana instalacja do nagłośnienia stałego tego obiektu, dzięki ofiarodawcy tej kaplicy ks. prałatowi
Stanisławowi Gasińskiemu.
25 luty br. Zamontowano 4 lampy typu parkowego przy kaplicy św. Archaniołów.
4 marzec br. Zakupione zostało z funduszu dekanalnego pielgrzymki pieszej do Częstochowy nagłośnienie przenośne firmy Rduch
10 marzec br. Wykonane zostały prace wodno-kanalizacyjne wewnątrz budynku kaplicy św. Archaniołów.
18 – 21 marca br. Odbyły się doroczne wielkopostne rekolekcje parafialne, którym
przewodniczyli oo. Bernardyni z Kalwarii Zebrzydowskiej. W trakcie tych rekolekcji
Ks. Eugeniusz Lorek z sanktuarium św. Ojca Pio k/ Częstochowy przekazał do naszego sanktuarium relikwie św. Ojca Pio.
25 marzec br. Odrestaurowane zostały pomieszczenia katechetyczne i kancelaria
w domu parafialnym.
27 marzec br. Odrestaurowana została Brama VIII błogosławieństw oraz Krzyż trudnych dni Praszki z otoczeniem dzięki p. Ireneuszowi Zimnowodzie.
1 kwiecień br. Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej i młodzież przygotowała Misterium Niedzieli Palmowej przez które rozpoczynamy rokrocznie na Kalwarii w Praszce przeżywanie Wielkiego Tygodnia.
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4 kwiecień br. Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej i młodzież przygotowała Misterium Wieczerzy Pańskiej - Wielkiego Czwartku.
5 maj br. Zamontowano dwa nowe, stylowe obrazy w kaplicy Grobu Chrystusa. Pierwszy
obraz przedstawia pusty Grób Chrystusa. Drugi obraz przedstawia Pana Jezusa Zmartwychwstałego wstępującego po krzyżu do Otchłani i wyciągającego pomocną dłoń do naszych
praojców Adama i Ewę. Obrazy te są fundacją ofiarodawcy kaplicy Grobu Chrystusa.
6 maja br. Grupa naszych dzieci w liczbie 30 osób przystąpiła do I Komunii św.
Rodzice tych dzieci ofiarowali do kościoła ręcznie haftowany ornat koloru złotego
z wizerunkiem „naszej” świętej Rodziny.
9 maj br. Zakończono montaż nowej nastawy ołtarza głównego kościoła parafialnego
świętej Rodziny, która została ufundowana przez naszych parafian. Płaskorzeźbę Ducha świętego, pozłacana i posrebrzana została ofiarowana przez p. Helenę i Henryka
Cichoń z Praszki. Płaskorzeźba anioła życia również pozłacana i posrebrzana została
ofiarowana przez p. Katarzynę i Daniela Szmyt z Praszki. Natomiast płaskorzeźba
anioła kalwaryjskiego z krzyżem w ręku i diademem na głowie została ufundowana przez ks. proboszcza Stanisława Gasińskiego i p. Macieja Raduckiego z Praszki.
Koszta pięciu nowych siedzisk dla służby ołtarza pokryto z funduszy parafialnych.
Rzeźba Pana Jezusa Dobrego Pasterza nad siedziskiem prezbitera pokrył p. Jerzy
Gracz z córką Agnieszką.
12 maj br. Odbyła się pielgrzymka katechetów świeckich archidiecezji częstochowskiej na naszą Kalwarię w Praszce.
Pielgrzymce tej przewodniczył J. E. Ks.
Abp dr Stanisław Nowak metropolita
częstochowski.
12 maj br. J. Ek. Ks. Arcybiskup udzielił sakramentu bierzmowania 63 osobom
naszej parafii. Podczas uroczystej Mszy
św. pasterz Kościoła częstochowskiego
poświęcił marmurową niszę na relikwie św. Ojca Pio w kaplicy Miłosierdzia Bożego
kościoła św. Rodziny. Jest to fundacja p. Cecylii i Zbigniewa Kaliciak z Kluczborka.
Rodzice młodzieży bierzmowanej zafundowali stylowy lichtarz do paschału w prezbiterium kościoła świętej Rodziny.
27 maj br. Została odprawiona uroczysta Msza św. dziękczynno-błagalna w intencji
Polskiej wsi, zamówiona przez Polskie Stronnictwo Ludowe – Zarząd powiatowy
w Oleśnie i Gminny w Praszce.
28 maj br. Zakończone zostały prace związane z wyłożeniem marmurem okręgu do
sprawowania Mszy św. przed kaplicą Grobu Chrystusa. Jest to ofiara fundatora tej
kaplicy Grobu Chrystusa.
7 czerwiec br. Odrestaurowany został cokół Fatimski przez p. Ireneusza Zimnowodę.
11 czerwiec br. Odrestaurowany został stary lichtarz pod paschał dzięki p. Teresie
Pilśniak. Lichtarz ten znajduje się przy chrzcielnicy w kaplicy fatimskiej.
14 czerwiec br. Odbył się pogrzeb śp. Ks. Prof. Wojciecha Pazerę, przyjaciela naszej
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Kalwarii w Praszce, wykładowcę Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, Akademii im Jana Długosza w Częstochowie a także wykładowcę naszego Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie.
17 czerwiec br. Zamontowana została nowa nisza drewniana na relikwie św. Brata
Alberta Chmielowskiego. Jest to fundacja Ruchu „Domowy Kościół” z Praszki.
1 lipiec br. Ks. prałat Stanisław Gasiński, miejscowy proboszcz odprawił w tym dniu
Msze św. w Górnej Austrii, przebywając tam u swoich przyjaciół z doroczną wizytą
duszpasterską, zastępując ciężko chorego w
szpitalu ks. proboszcza
Raimunda Ochabauer
– tak bardzo zasłużonego w dziele pomocy
dla naszego sanktuarium kalwaryjskiego w Praszce. Ksiądz
Raimund i w tym roku
wsparł ks. proboszcza
St. Gasińskiego intencjami mszalnymi, które zgodnie z prawem
kościelnym stanowią
prywatną własność księdza. Ofiarę tą obdarzony przekazał na wyłożenie marmurem
okręgu do odprawiania Mszy św. przed kaplicą Grobu Chrystusa na Kalwarii.
26 lipiec br. Pomalowane zostały ściany zewnętrzne i część ścian wewnętrznych kościoła kalwaryjskiego. Farbę na dwie ściany zewnętrzne ofiarował p. Wiesław Dziodzio z Praszki.
29 lipiec br. Z powodu wyładowania atmosferycznego i z tym związanej awarii systemu alarmowego w kościele kalwaryjskim, wymienione zostało na nowe kosztowne
urządzenie elektroniczne.
3 sierpnia br. Pomalowane zostały specjalną farbą posadzkową schody i podesty nad
Kaplicą Grobu Pana Jezusa na Kalwarii. Koszta farby pokrył ofiarodawca kaplicy,
natomiast prace malarskie wykonali przedstawiciele Kalwaryjskiego Bractwa.
4 sierpień br. Na prośbę J. E. Ks. Arcybiskupa metropolity częstochowskiego rozpoczęliśmy budowę kaplicy III Upadku Pana Jezusa na naszej Kalwarii.
6 sierpnia br. Zasadziliśmy wokół Kaplicy Grobu Pana Jezusa 130 tui. Krzewy te zasadzili przedstawiciele Kalwaryjskiego Bractwa (p. Henryk Stróżik, p. Teresa Załoga,
nasi klerycy Adam Polak i Dariusz Pilarski).
Udaliśmy się na doroczną pielgrzymkę autokarową do Kalwarii Zebrzydowskiej śladami Jana Pawła II, Matki naszej Kalwarii w Praszce. Pielgrzymowali z nami również wierni z parafii regionu wieluńskiego; Wielunia, Pątnowa, Skomlina, Mokrska,
Wierzbia, Kowali oraz wierni z innych parafii regionu duszpasterskiego- częstochowskiego i szczególnie zawierciańskiego.
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12 sierpień br. Uroczystą sumę odpustową w naszym sanktuarium kalwaryjskim odprawił O. dr Józef Kochel, profesor Historii Kościoła.
13 sierpień br. Uroczystościom fatimskim w sam dzień święta Matki Bożej Kalwaryjskiej przewodniczył ks. kan. Tadeusz Klimowicz, dziekan dekanatu Krzepice i proboszcz parafii Parzymiechy.
17 sierpnia br. Została pomalowana wielka ściana zachodnia, frontowa wejścia do kościoła św., Rodziny. Restaurowane były również płytki ceramiczne wejścia głównego
do tego kościoła.
19 sierpnia br. Pomalowanych zostało pięć metalowych bram przy naszych kościołach.
22 sierpnia br. Odrestaurowana została figura św. Józefa przed kościołem świętej Rodziny przez artystę plastyka z Lublina.
24 sierpień br. W tym dniu udała się do Częstochowy doroczna piesza pielgrzymka
dekanatu praszkowskiego przy najliczniejszym udziale naszych parafian.
25 sierpień br. Odbyła się doroczna pielgrzymka autokarowa z naszej parafii na procesję i Mszę św. wigilii uroczystości Matki Bożej Częstochowskiej – patronki naszej
częstochowskiej prowincji kościelnej.
27 sierpień br. Utwardziliśmy bazaltem dojście do budującej się kaplicy III Upadku
Pana Jezusa i kaplicy Płaczących Niewiast.
29 sierpień br. Pomalowane zostały okna domu parafialnego od strony zewnętrznej.
2 września br. Odbyły się nasze doroczne dożynki parafialne jako w I niedzielę września. Wieńce do poświęcenia przygotowali rolnicy z Wygiełdowa oraz p. Bryła, właściciele działki nr 321ogródków działkowych „Relax”.
9 września br. Odbyło się doroczne Walne Zebranie Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej.
13 wrzesień. Br. J. E. Ks. Abp dr Stanisław Nowak dokonał poświęcenia Kaplicy III
Upadku Pana Jezusa na naszej Kalwarii. Kaplica ta stanowi fundację.
15 wrzesień br. We wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej odbyła się
kolejna rocznica konsekracji naszego kościoła kalwaryjskiego. Uroczysta Msza św.
dziękczynna została odprawiona z udziałem pielgrzymów autokarowych z  archidiecezji krakowskiej, specjalnie przybyłych na tą uroczystość.
14 wrzesień br. Odbył się IV doroczny pełny obchód Dróżek Pana Jezusa w święto Podwyższenia Krzyża świętego. Dzień ten jest świętem Kalwaryjskiego Bractwa
Męki Pańskiej w Praszce.
17 wrzesień br. Rozpoczęte zostały prace związane z budową nowego punku duszpasterskiego „Nazaret”. Stary punkt już sfatygowany koliduje z dojściem do wejścia
głównego budującej się kaplicy świętych Archaniołów: Michała Gabriela i Rafała.
19 wrzesień br. Został usytuowany w kościele kalwaryjskim specjalny świecznik
elipsowy dla indywidualnego zapalania światła przez wiernych. Jest to fundacja ks.
prałata Stanisława Gasińskiego.
13 września br. Został wykonany fundament pod nowy punkt duszpasterski „Nazaret”
i doprowadzony tam kabel elektryczny z kościoła kalwaryjskiego, zasilający w energię elektryczną ten punkt
22 wrzesień br. Zakończono restaurowanie dotychczasowych kaplic okalających kaplicę Grobu Chrystusa na szycie Kalwarii.
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24 września br. Zakupione zostały z funduszy Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej, farby i lakiery do restaurowania krzyży kalwaryjskich a opiekunowie tych znaków wiary rozpoczęli prace z tym związane.
1 października br. Odbył się Dekanalny Dzień Chorych w naszym Sanktuarium
Kalwaryjskim pod przewodnictwem J. E. Ks. Bp prof. Antoniego Długosza przy
współudziale kapłanów parafii Dekanatu praszkowskiego i wiernych Kościoła cierpiącego.
2 października rodzina p. Marzeny Tasarz pokryła koszta związane z pozłoceniem
promieni przy nastawie ołtarza głównego w sanktuarium kalwaryjskim.
4 października br. Wykonane zostało dojście z kostki brukowej do punktu duszpasterskiego „Nazaret” . Kostkę brukową ofiarował ks. prałat Stanisław Gasiński, natomiast
prace wykonała nieodpłatnie firma p. Henryk Gmura.
10 października br. Odrestaurowany został w pracowni artystycznej w Krakowie stary
świecznik pod paschał znajdujący się przy chrzcielnicy. Koszta tego odnowienia pokryła p. Teresa Pilśniak.
13 października br. Została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji rychłej beatyfikacji i kanonizacji Sługi Bożego Jana Pawła II z racji 29 rocznicy Jego wyboru na
Stolicę Piotrową w Rzymie. W Eucharystii tej wzięły udział władze cywilne Miasta
i Gminy Praszka na czele z p. Burmistrzem, społeczność całego Publicznego Gimnazjum im. Ojca św. Jana Pawła II z dyrekcją i nauczycielami. Po Mszy św. odbył się
program słowno-muzyczny poświęcony pamięci Ojca św. Jana Pawła II, w wykonaniu młodzieży.
20 października br. Rozpoczęte zostały prace związane z położeniem płytek ceramicznych na dużym chórze kościoła świętej Rodziny oraz na klatce schodowej a także na murach okalających nawę główną tegoż kościoła.
28 października br. Dzięki niektórym członkom Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej zostało powieszonych na kalwaryjskich krzyżach ( stacje I. II i VIII ), kilka gablot zabezpieczających obrazy, przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
przedstawiające sceny biblijne. Dalsze gabloty są wykonywane w pracowni ślusarskiej, natomiast artysta z Lublina restauruje 4 obrazy bardziej sfatygowane.
29 października br. Rodzina p. Gracz pokryła koszta rzeźby Dobrego Pasterza, pozłacanej i polichromowanej, znajdującej się w prezbiterium kościoła parafialnego świętej Rodziny.
3 – 13 listopada br. Odbyła się archidiecezjalna pielgrzymka do Ziemi świętej i na
Synaj pod hasłem z Ewangelii św. Łukasza 10,23-24:” Szczęśliwe oczy, które widzą
to, co wy widzicie. Bo powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to,
co wy widzicie, a nie ujrzeli”. Pielgrzymce tej przewodniczył J. E. Ks. Abp dr Stanisław Nowak metropolita częstochowski oraz J. E. Ks. bp dr Piotr Skucha z diecezji
sosnowieckiej. W pielgrzymce tej uczestniczyło 200 osób, w tym ks. prałat Stanisław
Gasiński, kustosz sanktuarium kalwaryjskiego z dwoma osobami z Praszki.
Ksiądz proboszcz przywiózł z Ziemi świętej 36 relikwii, (z najważniejszych miejsc w
historii zbawienia), które zostały poświęcone przez księdza arcybiskupa metropolitę
przywiózł z Ziemi świętej
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24 listopada br. Zakończone zostały prace związane z wyłożeniem płytkami ceramicznymi chóru kościoła świętej Rodziny oraz klatki schodowej prowadzącej na ten chór
a także murów okalających nawę tego kościoła. Inwestycja ta została sfinalizowana
przez parafian szczerze troszczących się o dobro wspólne naszej rodziny parafialnej.
25 listopada br. W uroczystość Chrystusa Króla, w Sanktuarium Kalwaryjskim zostało przyjętych do Służby liturgicznej 2 nowych ministrantów i 6 lektorów (3 z Praszki,
2 z Szyszkowa i 1 z Wygiełdowa).
28 listopada br. Zakończona została budowa nowego Punktu duszpasterskiego „Nazaret”, stanowiąca fundację ks. prałata Stanisława Gasińskiego. Nowy Punkt Duszpasterski „Nazaret” rozpoczął swoją działalność 2 grudnia 2007 roku w pierwszą
niedzielę Adwentu, stanowiącą początek roku liturgicznego rozprowadzając świece
w ramach działań Caritasu -Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom.
•
Zebranie Rady Duszpasterskiej Parafii Świętej Rodziny w Praszce, które
odbyło się 1 września 2007 roku w auli katechetycznej na plebani, wytyczyło
plan dalszych działań rozwoju sanktuarium kalwaryjskiego i naszej parafii.
W związku z tym, podczas zbliżającej się kolędy ofiary składane przy tej okazji przez
wiernych na kościół będą przeznaczone na płaskorzeźby scen biblijnych do nastawy
ołtarzowej kościoła parafialnego Świętej Rodziny. Płaskorzeźby te, pozłacane, posrebrzane i polichromowane, będą wypełniać cztery puste miejsca na równoramiennym
Krzyżu greckim ołtarza głównego. Planujemy również z ofiar kolędowych pokryć
koszta 19 stylowych, dębowych siedzisk do prezbiterium dla ministrantów i lektorów. Wszystkim ofiarodawcom za dar serca na ten cel składamy najserdeczniejsze
Bóg zapłać!
Biorąc pod uwagę koszta związane z tym przedsięwzięciem podajemy dla pewnej
orientacji, iż obciążają one każdą rodzinę w parafii o 170.00 zł (słownie; sto siedemdziesiąt złotych).

W ROKU 2007 SANKTUARIUM KALWARYJSKIE W PRASZCE
ODWIEDZIŁY OPRÓCZ INDYWIDUALNYCH PIELGRZYMÓW
WIĘKSZE GRUPY AUTOKAROWE:
23.03 br. Parafia Miłosierdzia Bożego z Cieciułowa z ks. prob. Piotrem Bednarz.
26.03 br. W trakcie pierwszego w tym roku Pełnego Obchodu Dróżek Pana Jezusa na
naszej Kalwarii uczestniczyli wierni nie tylko z miejscowej parafii ale również z
Wielunia, Gorzowa śląskiego, Skomlina, Wichernika, Pątnowa, Dalachowa, Kowali, Strojca, Rudnik i Zytniowa, Krzepic oraz Starokrzepic.
15.04. br. Wierni parafii Św. Stanisława w Wieluniu, Parafia św. Piotra w Okowach w Białej, Parafia św. Rocha w Konopnicy, Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Galewicach.
25.04. br. Parafia św. Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim z rodziną Radia Maryja.


27.04. br. Pielgrzymi (14 osób) z San Rufo w diecezji Teggilano – Włochy
20.05. br. Siostry Zmartwychwstanki z Częstochowy
24.05. br. Parafianie z Rakoniewic
27.05. br. Ludowcy z ziemi oleskiej na czele ze starostą p. Janem Kus z Olesna oraz z
p. Stanisławem Gancarek – starostą z Kłobucka, a także Przewodniczącym Rady
miejskiej w Praszce p. Janem Spodzieja, władze miasta i Gminy w Praszce z p.
Jarosławem Tkaczyńskim.
8.06. br. Dzieci pierszokomunijne ze swoimi rodzicami parafii Matki Bożej nieustającej
Pomocy w Dalachowie z ks. kan. prob. Józefem Dańkowskich na czele.
9 – 10.06. br. Pielgrzymka z parafii Matki bożej Królowej Polski i św. Franciszka
z Jeleniej Góry z ks. Jarosławem Kowalczyk na czele.
13.06. br. Wierni z Częstochowy na czele z ks. dr Andrzejem Kuliberdą – Dyrektorem
Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie
17.06. br. „Promyczki Maryi” z koncertem Parafii Zembowice koło Olesna.
22.06. br. Delagacja Krajowej Rady komendantów Straży Miejskich i Gminnych na czele
z krajowym prefektem tych służb.
23.06. br. Pielgrzymi z Parafii św. Archaniołów w Czeladzi w diecezji sosnowieckiej.
24.06. br. Grupa rowerowa z trzech parafii miejscowości Kościan
05.07. br. Pielgrzymka autokarowa parafii z Wieruszowa, w diecezji kaliskiej
13 – 14.07. br. IX Grupa pieszej pielgrzymki poznańskiej zdążająca na Jasną Górę.
16.07. br. Pielgrzymka autokarowa z Parafii Sulejówek pod przewodnictwem ks. kanonika Jana Gołębiowskiego z archidiecezji warszawskiej.
12 – 13.08. br. Piesza pielgrzymka z diecezji kaliskiej, grupa brązowa z ks. Rafałem Kopis.
22.08. br. Pielgrzymka autokarowa z parafii; Ozimek, Krasiejów, Rozmiarka, Kadłub,
Spirek, Antoniów, Krzyżowa dolina w diecezji opolskiej.
25.08. br. Doroczna pielgrzymka piesza dekanatu Gorzów Śląski z kapłanami na czele z
ks. dziekanem Józefem Dziuk w diecezji opolskiej.
15.09. br. Pielgrzymka autokarowa parafii dekanatu Skawina i Sułkowice w archidiecezji
krakowskiej.
28.09. br. Pielgrzymi z parafii Matki Bożej Bolesnej w Czeladzi – Piaskach z ks. kan.
prob. Tadeuszem Stępień i ks. wikariuszem Romanem Patyk.
1.10. br. Pielgrzymka chorych z dekanatu praszkowskiego pod przewodnictwem
J. E. Ks. Bp prof. Antoniego Długosza, ks. dziekanem i kapłanów dekanatu.
3.10. br. Pielgrzymka autokarowa z parafii św. Jadwigi w Radomsku pod przewodnictwem ks. Grzegorza Kośnego.
7.10. br. Dzień Wspólnoty ruchu „Swiatło – Życie” dla rejonu duszpasterskiego ziemi
wieluńskiej z moderatorem ks. Pawłem Dzierzkowskim.
13.10. br. Społeczność Publicznego Gimnazjum im. Ojca św. Jana Pawła II w Praszce na
czele z dyrekcją, nauczycielami i wychowawcami a także władze cywilne miasta
i Gminy w Praszce na czele z p. Burmistrzem Jarosławem Tkaczyńskim i p. VBurmistrz Danutą Janikowską.
11.11. br. Członkowie Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” z pocztami sztandarowymi rejonu Oleskiego.


MOJA PIELGRZYMKA DO ZIEMI ŚWIĘTEJ I NA SYNAJ
3 – 13.11.2007 ROKU
Wiele razy słyszymy zarzut, że skoro Bóg istnieje i jest dobry, to dlaczego
występuje naród przeciw narodowi, dlaczego są trzęsienia ziemi, głód, takie czy
inne nieszczęścia ? Dlaczego człowiek dobry jest prześladowany przez złego ?
(por. Łk 21, 10-19). Te trudne wydarzenia, o których mówi Pan Jezus w Ewangelii są zaproszeniem do pogłębienia wiary i wytrwałej ufności. Każdy akt religijny
służy pogłębieniu naszej wiary i wytrwałej ufności. Pan Jezus mówił, że musi iść
do Jerozolimy, bo tam dokonują się wydarzenia zbawcze dla nas i całego świata,
że będzie tam zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. (Mt 16,21) Czy my
dziś też musimy udawać się do Jerozolimy? Pierwsza odpowiedź – nie musimy.
Wszystkie wydarzenia zbawcze przeżywamy w liturgii ale dzisiaj zwiedzamy
wiele miejsc na świecie. Dlatego tym bardziej podróż do ziemi świętej jest bardzo wskazana. Zupełnie inaczej widzi się i rozumie pewne wydarzenia, jeżeli
ogląda się miejsce, gdzie to wszystko się dokonało. Dlatego ziemia święta jest
nazywana piątą Ewangelią. Rzeczywiście, nic piękniejszego, ważniejszego nie
ma na tym świecie nad ziemię świętą. Zwiedzając tę ziemię, uczymy się czytać
Ewangelię. Chodzić po ziemi Chrystusa, Jego Matki Maryi, oglądać początki
Kościoła to wielka łaska dla człowieka wierzącego.
Od 3 do 13 listopada br. 200 osób naszej archidiecezji miało tę łaskę. Wśród
pielgrzymów byłem i ja z dwoma osobami z Praszki. Pielgrzymce przewodniczył
Jego Ekscelencja ks. arcybiskup dr Stanisław Nowak metropolita częstochowski
z ks. bp dr Piotrem Skuchą z diecezji sosnowieckiej i 22 kapłanów, 14 sióstr zakonnych i blisko 200 osób świeckich. Doświadczyliśmy łaski oglądać to samo niebo,
patrzeć na te same kwiaty, oddychać tym samym powietrzem, widzieć te same
gwiazdy, które oglądał Jezus, patriarchowie, prorocy. Ziemia święta to kraj wielu
kalendarzy; innym posługują się Żydzi, innym Muzułmanie, innym Grecy prawosławni, innym Kościół koptyjski, innym Kościół armeński i wreszcie innym świat
Katolicki. Dlatego warto wybrać się tam, aby nastawić życie na czas Jezusa i Jego
Kościoła. Istnieje powiedzenie: „Zobaczyć Jerozolimę i umrzeć”. Sercem Ziemi
Świętej jest Jerozolima – miasto święte dla wyznawców trzech wielkich religii:
judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. To o tym mieście hebrajski poeta napisał: „...
Dziesięć części piękna spłynęło na świat – dziewięć zabrała Jerozolima. Dziesięć
części cierpienia spadło na świat – dziewięć spadło na Jerozolimę. Dziesięć części mądrości otrzymał świat – dziewięć zagarnęła Jerozolima ...”. Mieszkaliśmy
w Jerozolimie nieopodal Bramy Damasceńskiej. Stara Jerozolima to dzielnica,
w której znajdują się najważniejsze miejsca Męki Pańskiej. Obecny zarys i wygląd pochodzi z XVI wieku, kiedy to z polecenia sułtana Sulejmana wzniesiono


istniejące do dzisiaj mury, miejscami na linii murów starszych. Do miasta prowadzi siedem bram, ósma zwana Złotą Bramą, prowadząca na Wzgórze Świątyni,
została zamurowana w VII wieku po Chrystusie. Najokazalszą jest Brama Damasceńska. Stara Jerozolima ograniczona murami ma bardzo wąskie uliczki, jest
ciasno zabudowana. Wielokrotnie była burzona i odbudowywana. Dlatego poziom miasta z czasów Chrystusa jest nawet kilka metrów pod obecną powierzchnią terenu, co potwierdzają liczne archeologiczne wykopaliska. Wąskie uliczki
i kamienne budynki przypominają trochę te sprzed 2000 tysięcy lat.
W pierwszym dniu pobytu w Ziemi Świętej odwiedziliśmy wieczernik, gdzie
Pan Jezus odprawił I Mszę św. Tam sprawowałem Mszę świętą w intencji wiernych
naszego miasta i okolicy (dekanatu). Święty Augustyn podkreślał, że „... choćby
nic więcej nie uczynił Pan Jezus nad to co było w wieczerniku, to już wystarczy
nawet bez Ewangelii”. Tam Bóg potwierdził, że jest miłością i dał nam swojego
Syna. Wieczernik to obecnie gotycka sala dawnego klasztoru franciszkańskiego
(XIV w.), później był tam
meczet. Kondygnację niżej
jest miejsce czczone jako
Grób Dawida – w środku
grobowiec pokryty tkaniną. Część Wieczernika jest
synagogą. Następnie udaliśmy się na górę Syjon do
Bazyliki Zaśnięcia Matki
Bożej, tam w krypcie znajduje się figura Zaśnięcia
NMP. Matkę Bożą po zaśnięciu przeniesiono do
doliny Cedronu – do grobu, skąd została wzięta do
nieba z ciałem i duszą. Tam
znajduje się kościół Wniebowzięcia Matki Bożej,
będący pod opieką Cerkwi
Prawosławnej. Następnie
udaliśmy się do Bazyliki
Grobu Pana Jezusa. Przy
wejściu do Bazyliki znajduje się Kamień Namasz10

czenia. Jest to miejsce,
gdzie namaszczono i owinięto w całun ciało Jezusa.
Tu dokonuje się poświęcenie dewocjonaliów.
Byliśmy też w Grobie
Pana Jezusa i na Kalwarii,
gdzie Pan Jezus umarł na
krzyżu. Całowaliśmy to
miejsce, gdzie był zatknięty krzyż Chrystusa.
BAZYLIKA
GROBU CHRYSTUSA to główne sanktuarium chrześcijaństwa. Jest to zespół budowli pochodzących z różnych okresów. Wewnątrz znajduje się pięć ostatnich
(X – XIV) stacji Drogi Krzyżowej. W centrum pod dużą kopułą Grób Chrystusa,
około pięć metrów powyżej - skała Golgoty.
W drugim dniu udaliśmy się do dzielnicy arabskiej 10 km na południe od
Jerozolimy, aby w mieście Betlejem nawiedzić Bazylikę Narodzenia Pańskiego
i Grotę Narodzenia Jezusa, Grotę Mleczną i Pole Pasterzy, gdzie anioł oznajmiał pasterzom o narodzeniu Pana Jezusa w 7 roku przed naszą erą. W Betlejem
o tajemnicy Bożego Narodzenia w Grocie Narodzenia Chrystusa, przypomina
nam łaciński napis przy srebrnej gwieździe: Hic de Virgine Maria Jesus Christus
natus est, to znaczy: Tutaj Jezus Chrystus narodził się z Maryi Dziewicy. Hebrajskie słowo betlehem oznacza dom chleba. Miasto Betlejem położone jest na
wzgórzu 777 m n.p.m. Na betlejemskich pagórkach pasał owce Dawid, kiedy Samuel przyszedł namaścić go na króla (por. 1 Sm 16, 4-13). W Betlejem św. Hieronim (347-420) dokonał tłumaczenia Biblii na łacinę. Wejście do Bazyliki Narodzenia prowadzi przez bardzo niskie Drzwi Pokory. Pod
głównym ołtarzem znajduje
się Grota Narodzenia Chrystusa z miejscem narodzenia
zaznaczonym srebrną gwiazdą
oraz Grota Żłóbka – pokłonu
Trzech Króli. Obok są cele
i grób św. Hieronima. W niewielkiej odległości od Groty
Narodzenia znajduje się tzw.
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„Grota Mleczna”, miejsce gdzie św. Józef został przestrzeżony przed niebezpieczeństwem, jakie mu zagrażało ze strony Heroda, i stąd udał się do Egiptu ze
swoją rodziną (por Mt 2,13-15).
Potem udaliśmy się do Ein Kerem, gdzie modliliśmy się w kościele narodzenia św. Jana Chrzciciela i w kościele nawiedzenia św. Elżbiety. Ein Kerem
to niewielka, malowniczo położona miejscowość na przedmieściach Jerozolimy.
Tutaj żyła Elżbieta i Zachariasz, tu jest grota narodzenia Jan Chrzciciela i tu
matka uchroniła go przed Herodem. Kościół nawiedzenia znajduje się w miejscu
odwiedzin Elżbiety przez Maryję a w murze otaczającym ten kościół znajdują się
tablice z modlitwą Magnificat w wielu językach, również po polsku.
Trzeciego dnia pojechaliśmy do Galilei, gdzie znajduje się miasto Nazaret,
miejsce zwiastowania i dzieciństwa Jezusa (Łk 1,26-52), by modlić się w pięknej
Bazylice Zwiastowania i zobaczyć kościół św. Józefa, gdzie stał Jego dom. Z Nazaretu udaliśmy się do Kany Galilejskiej znanej z cudu zamiany wody w wino
przez Jezusa (J 2,1-12), gdzie małżonkowie obecni na pielgrzymce odnowili swoje przyrzeczenia a wielu z nas nabyło miejscowe wino. Następnie udaliśmy się do
Hajfy – wielkiego portowego miasta, gdzie są ślady działalności ludzkiej 4000
tysiące lat przed Chrystusem. W Hajfie oddalonej 60 km od Jerozolimy przebywał św. Piotr i tam wskrzesił dziewczynkę imieniem Tabita. Odwiedziliśmy na
górze Karmel klasztor karmelitów, pod którym jest grota, gdzie żył i medytował
prorok Eliasz i gdzie Pan Bóg objawił się mu w lekkim wietrze. Tu Eliasz rozprawił się z prorokami Baala. Nad Grotą Eliasza wznosi się kościół Matki Bożej
12

szkaplerznej i tu bierze swój początek szkaplerz. Według tradycji tędy wracała
święta Rodzina do Nazaretu z ziemi egipskiej po śmierci Heroda. Z tego wzgórza
jest piękny punkt widokowy na Haifę i Morze Śródziemne. Następnie udaliśmy
się do Cezarei Nadmorskiej założonej przez Heroda Wielkiego. Zachowały się tu
ruiny akweduktu (17 km) i cytadela krzyżowców. Właśnie w tym mieście w 139
roku odbył się Synod, który ustanowił datę wielkiej nocy.
W kolejnym dniu udaliśmy się do Betanii, aby odwiedzić kościół św. Łazarza,
którego wskrzesił na tym miejscu Chrystus (J 11,1-44). Obok kościoła jest grota z
grobem Łazarza. Następnie udaliśmy się nad Morze Martwe, usytuowane prawie
394 metry pod poziomem Morza Śródziemnego, na dnie którego znajdują się
Sodoma i Gomora zatopione miasta z powodu występków. Morze Martwe jest
bezodpływowym jeziorem o pow. ok. 980 km. Zasolenie wody sięga tu 27%.
Przejeżdżając przez pustynię Judzką zatrzymaliśmy się w Jerycho, najstarszym
mieście na ziemi, położone w dnie doliny Jordanu.. Miasto to już 10 000 tysięcy
lat temu otoczone było potężnym murem. Obok miasta znajduje się Górze Kuszenia Pana Jezusa. Na jej wierzchołku ogrodzenie od niedokończonej budowy
kościoła fundacji carów moskiewskich, w połowie stoku monastyr z zachowanym średniowiecznym kościołem i kamieniem, na którym siadał Jezus w czasie
pobytu na pustyni. W mieście Jerycho zatrzymaliśmy się też przy drzewie Sykomora, gdzie celnik Zacheusz po spotkaniu z Chrystusem całkowicie zmienił
swoje życie. Następnie udaliśmy się do Emaus, gdzie pod kościołem znajdują
się fundamenty domu, w którym dwóch uczniów Kleofas i Łukasz przyjmowało
Pana Jezusa Zmartwychwstałego podczas wieczerzy. Tam też w Emaus oddalonym 12 km od Jerozolimy odprawiliśmy Mszę św. (Miejscowość typowo arabska
z jedną tylko rodziną katolicką). Wyczuwa się tam wyjątkowy stan napięcia, teren ogrodzony murem i zasiekami, wojskowe patrole na sygnale, rewizje, bardzo
wąska droga prowadząca tam z Jerozolimy itd.
W kolejnym dniu udaliśmy się wzdłuż żydowskiej granicy z Jordanią na górę
Tabor gdzie Pan Jezus się przemienił wobec swoich uczniów (Mt 17,1-9, Łk 9,2836). Tabor to izolowana góra o wysokości 588 m n.p.m. ze spłaszczonym wierzchołkiem, między Nazaretem a Jeziorem Galilejskim Na szczycie Taboru jest
bazylika Przemienienia Pańskiego i kościół św. Eliasza. Tu św. Piotr chciał zostać
na stałe a św. Paweł chciał iść do nieba, ale ostatecznie zrozumiał że potrzebny jest
jeszcze chrześcijanom. Potem udaliśmy się na Górę Błogosławieństw. Kościół na
tej Górze znajduje się w miejscu wygłoszenia najsłynniejszego Kazania na Górze przez Jezusa, rozpoczynającego się od ośmiu błogosławieństw (Mt 5,1-12).
Świątynia ta znajduje się pośród pięknego parku, z którego rozciąga się wspania13

ła panorama na Galileę, Jezioro Galilejskie i Wzgórza Golan. Następnie udaliśmy
się do Tyberiady nad Jezioro Galilejskie, by spożyć rybę św. Piotra i popłynąć
statkiem przez to jezioro o długości 21 km, szerokości 12 km i głębokości około
50 metrów do Kafarnaum, gdzie jest dom św. Piotra i gdzie Pan Jezus dał władzę
pasterską św. Piotrowi nad całym Kościołem (Mt 16,18-20, J. 21,15-19). W kościele Prymatu św. Piotra znajduje się skała, na której Jezus podał uczniom śniadanie. Część tej skały z wykutymi schodami jest widoczna za zewnątrz kościoła
od strony jeziora. Nieco dalej odwiedziliśmy kościół, gdzie Pan Jezus ukazał się
uczniom na brzegu jeziora przy ognisku i spożywał z nimi rybę jako zmartwychwstały, rozsyłając uczniów na cały świat, by głosili Ewangelię (Mk 6,34-44). Wewnątrz kościoła zachowała się najstarsza i najpiękniejsza mozaika przedstawiająca kosz z 4 bochenkami chleba pomiędzy dwoma rybami. W kolejnym dniu udaliśmy się na Górę Oliwną skąd Pan Jezus odszedł do nieba. Wzniesienie to oddzielone jest od starej Jerozolimy doliną Cedronu, miejsce wielu ważnych wydarzeń
znanych z Ewangelii. Dolina Cedronu w Jerozolimie to biblijna Dolina Jozafata.
U podnóża tej Góry Oliwnej są wykute duże groby z I i II wieku przed Chrystusem Jozafata i Zachariasza. U szczytu Góry Oliwnej znajduje się Meczet
Wniebowstąpienia (Łk 24,44-52). Pierwotnie ośmiokątna kaplica krzyżowców,
później zamieniona w meczet w miejscu, gdzie Chrystus wstąpił do nieba. Według tradycji na kamiennej podłodze jest odcisk stopy Chrystusa, ostatni ślad
pozostawiony przez Niego na ziemi. Następnie udaliśmy się do kościoła „Pater
Noster” – Ojcze nasz, gdzie Jezus nauczył modlitwy swoich uczniów (Łk 11,1-4,
Mt 6,5-15). Na terenie tego kościoła i otaczających krużgankach jest 139 tablic
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z Modlitwą Pańską w różnych językach, w tym także w języku polskim i kaszubskim. Schodząc w stronę starej Jerozolimy zatrzymaliśmy się w Kaplicy Dominus Flevit (Pan zapłakał). W tym miejscu Jezus zapłakał nad losem Jerozolimy.
Z okna nad ołtarzem podziwialiśmy piękny widok na Starą Jerozolimę. Udając
się dalej, zatrzymaliśmy się na stoku Góry Oliwnej, gdzie Chrystus modlił się
przed swoim pojmaniem i krwawił krwawym potem (Mt 26, 36-56, J 18,1-11).
W Getsemani – ogrodzie oliwnym znajduje się Kościół Wszystkich Narodów.
W tym to szczególnym miejscu odprawiałem z księżmi biskupami Mszę św.
czytając Ewangelię, śpiewając pieśni kalwaryjskie i odprawiając tę Eucharystię
w intencji wszystkich dobroczyńców w kraju i za granicą naszej Kalwarii w Praszce oraz Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej i ich rodzin. Przed ołtarzem głównym Kościoła Wszystkich Narodów, (nazwa upamiętnia finansowanie tej budowy
przez 12 państw) jest skała modlitwy i męki Chrystusa, otoczona koroną cierniową z kutego żelaza. Wokół kościoła w Getsemani zachowało się kilka wiekowych
okazów drzew oliwnych. Nadal, schodząc z Góry Oliwnej, nawiedziliśmy kościół
Wniebowzięcia Matki Bożej, skąd Matka Boża z duszą i ciałem została wzięta do
nieba. Do Grobu Matki Bożej znajdującego się w tym kościele schodzi się po 47
szerokich schodach. Nieopodal wejścia do grobu Maryi Panny jest grota związana ze zdradą Judasza zwana grotą Zdrady. Następnie uczestniczyliśmy w drodze
krzyżowej ulicami starej Jerozolimy. W przeszłości jej początek był lokalizowany
w pałacu Heroda, obecnie miejscu nieistniejącej już twierdzy Antonia. Przeżywaliśmy to niezwykle pokutne nabożeństwo z udziałem kilku tysięcy wiernych z całego świata dochodząc na Kalwarię i do Grobu Pana Jezusa.
W kolejnym dniu, niedzielę wczesnym rankiem udaliśmy się autokarami na półwysep Synaj, który jest oddalony ponad 500 km od Jerozolimy. W drodze na pustyni,
gdzie Mojżesz prowadził naród wybrany z Egiptu do ziemi Kanaan, odprawiliśmy
Mszę św. polową nieopodal zatopionych miast w Morzu Martwym z powodu występków Sodomy i Gomory oraz góry Masada. Jest ona o spłaszczonym wierzchołku,
wznosząca się do wysokości 440 m ponad brzeg Morza Martwego. Miejsce oblężenia powstańców żydowskich przez Rzymian w latach 66-74 po Chrystusie, opisanego przez J. Flawiusza w wojnie żydowskiej. Są tam ruiny pałacu i twierdzy Heroda.
Następnie udaliśmy się w stronę Egiptu do Eliatu, gdzie zwiedziliśmy słynne Obserwatorium Podmorskie Morza Czerwonego na styku trzech państw; Izraela, Egiptu
i Jordanii. W tej okolicy znajduje się żydowski ośrodek badania nad bronią nuklearną. Następnie przekroczyliśmy granicę egipską, by udać się szosą o długości 95
km pod górę Synaj – Mojżesza. Synaj do miejsce objawienia się Boga Mojżeszowi
i przekazania mu 10 przykazań. Na szczyt góry Mojżesza udaliśmy się o północy,
by dojść do tego celu na wschód słońca. Długość drogi na szczyt od schroniska
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wynosi 17 km, w tym 9 tysięcy niebezpiecznych schodów. Przeszliśmy ten odcinek
w sześć godzin, podzieleni na grupy a szło kilka tysięcy osób z różnych stron świata.
Góra Mojżesza oddalona jest od Jerozolimy o ok. 500 km i jest na wysokości
2.285 metrów a Góra św. Katarzyny na wysokości 2.642 m. będąca najwyższym
szczytem na półwyspie. Doszliśmy tam przed wschodem słońca. Wiemy z przekazu Biblii, że góra ta tonęła w ogniu jak Mojżesz rozmawiał tam z Bogiem
i otrzymał dla ludzkości 10 przykazań. Jest to więc miejsce objawienia się Boga
ludziom a Mojżesz z ludem zawarł tu Przymierze. Po zejściu z Góry Synaj po
południu odprawiliśmy Mszę św. przy miejscu gdzie Bóg zesłał dla swojego ludu
mannę z nieba i ukazał się Mojżeszowi w krzaku gorejącym. Znajduje się tam
prawosławny klasztor św. Katarzyny. Z upływem czasu zainteresowanie tym
świętym miejscem rosło i sprawiło, że do klasztoru trafiły bogate dary i liczne
darowizny kościelne co przyczyniało się przez wieki do rozwoju tego miejsca
kultu. To najmniejsza diecezja na świecie i zarazem najstarszy istniejący do dziś
klasztor chrześcijański. Pierwsze wzmianki o tym klasztorze znajdują się w kronikach IX wieku. Z tych przekazów dowiadujemy się o tym, jak św. Helena, matka cesarza Konstatyna, oczarowana świętością tego miejsca zleciła w 330 roku
budowę małej kaplicy w miejscu, gdzie pojawił się krzak gorejący.
W kolejnym dniu, znaleźliśmy się w Jerozolimie, by sprawować Mszę św.
w Bazylice Zmartwychwstania Pańskiego a dokładniej w Grobie Pana Jezusa, co stanowiło dla wszystkich niezwykłe przeżycie. Obecny wygląd bazyliki Grobu Bożego pochodzi z czasów krzyżowców. Bazylika Grobu Bożego znajduje się dzisiaj wewnątrz murów starego miasta Jerozolimy. Za
czasów Chrystusa miejsce Golgoty znajdowało się poza murami miasta
i służyło za kopalnię kamienia. Była tam skała Kalwarii, wysokości około 4 m (755 m n.p.m.), obok znajdował się prywatny grób, należący do Józefa z Arymatei, który go ofiarował Jezusowi. Obecny Boży Grób składa się
z dwóch pomieszczeń. Pierwsze pomieszczenie nazwane jest kaplicą Anioła. Tu
ukazali się aniołowie kobietom, które przyszły do Grobu Chrystusa w Niedzielę
Wielkanocną. Na środku znajduje się kolumna z resztki kamienia , który blokował wejście grobu. Z tego pomieszczenia przez małe wejście o wysokości 133
cm wchodzi się do właściwego grobu, który jest pomieszczeniem o wymiarach
207 cm x 183 cm, po prawej stronie znajduje się rodzaj sarkofagu o wymiarach
długości 202 cm x 93 cm szerokości i 66 cm wysokości. Pierwotna skała zachowała się w niektórych miejscach do wysokości 150 cm. Następnie udaliśmy
się prywatnie jeszcze raz na drogę krzyżową i pod tzw. Ścianę Płaczu, miejsce
szczególnie święte dla Żydów oraz przed Kneset – Parlament Żydowski. Trzeba powiedzieć, że Ojcowie Kościoła podkreślali, że nic piękniejszego i ważniej16

szego nie ma na tym świecie nad Ziemię Świętą. Dlatego mówi się: „Zobaczyć
Jerozolimę i umrzeć”. Taka jest prawdą, którą do końca zrozumie ten, kto takie
pielgrzymowanie przeżył.
W związku z tym serdecznie zachęcam do tych niezwykłych duchowych
przeżyć zgodnie z zasadą - chcieć tzn. móc. Pragnę też poinformować, że przywiozłem z 36 miejsc szczególnie świętych relikwie, które zostały poświęcone
przez księży biskupów. Mam przy tym nadzieję, że znajdą one godne miejsce na
naszej Kalwarii, ale to już od nas wszystkich zależy, zgodnie z tym, co mówił
do przedstawicieli naszej archidiecezji 8 grudnia 2004 roku w Watykanie Sługa
Boży Jan Paweł II; „Jak wygląda teraz to Sanktuarium Kalwaryjskie w Praszce.
Jak tamtejsi wierni angażują się w dzieło rozwoju tej nowej Kalwarii”. My tu na
ziemi jesteśmy w drodze, w nieustannym pielgrzymowaniu do domu Ojca. Przeżywamy różne trudy i doświadczenia. Pan Jezus wzywa nas jednak do ufności.
Nawet porażające wydarzenia nie są dla Jezusa i Jego uczniów powodem do lęku,
lecz nabrania otuchy i niezłomnej nadziei. Lokujmy więc naszą nadzieję w Bogu
i Jego dziełach, bo On nigdy nas nie zawiedzie i uczyni naprawdę szczęśliwymi, choćbyśmy nawet niewiele na tym świecie posiadali. Pielgrzymka do Ziemi
Świętej ma wymiar szczególny, nieporównywalny z żądną inną. Pozwala naocznie poznać wiele miejsc znanych w Biblii, dostarcza niezapomnianych wrażeń,
wzbudza głębokie emocje. Teksty Ewangelii stają się bliższe, bardziej wymowne, nieomal namacalne. Pewien poeta – pielgrzym, stojąc na Górze Oliwnej, zapatrzony w przepiękną panoramę Jerozolimy, pisał: „... Panie nie jestem godzien,
bym chodził po Twoich śladach, na dziś i na co dzień, po ziemi i po głazach...”.
Ogrom faktów, które z ust przewodników usłyszeliśmy jest trudny do ogarnięcia,
nie sposób wszystko zapamiętać, tym bardziej, że było to dla mnie pierwsze tego
typu pielgrzymowanie. Z potrzeby serca po powrocie do domu, czytając swoje
notatki poczynione podczas pielgrzymowania w ziemi świętej, wzbudziło się we
mnie pragnienie, by podzielić się nimi z innymi, co niniejszym czynię i gorąco
zachęcam do takiego pielgrzymowania. Pielgrzymka ta odbywała się pod hasłem
zaczerpniętym z Ewangelii św. Łukasza 10,23-24; „Szczęśliwe oczy, które widzą
to, co wy widzicie. Bo powiadam wam: wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć
to, co wy widzicie, a nie ujrzeli”.
Racje dla których zdobyłem się na tę szczególną pielgrzymkę życia były następujące: - Była to pielgrzymka archidiecezjalna. Z racji założenia przeze mnie Kalwarii w Praszce, wydawało się czymś oczywistym nawiedzić tę pierwszą Jezusową
Kalwarię, by czerpać wzorce dla ciągle rozwijającego się Sanktuarium Kalwaryjskiego na Makowym Wzgórzu. - Było to pierwsze tego typu moje pielgrzymowanie na przestrzeni 24 lat kapłaństwa. Pogarszanie się mojego stanu zdrowia nie
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rokowało na przyszłość nadziei pokonania trudów tego typu podróży. - Termin tego
pielgrzymowania listopadowy pomijał różne święta i uroczystości oraz różne akcje
duszpasterskie podejmowane w ciągu roku na rzecz życia sanktuaryjnego czy też
parafialnego. - Nie bez znaczenia jest i to, że w listopadzie temperatury panujące
w Ziemi Świętej są dla nas bardziej korzystne. Zasadniczo są tam tylko dwie pory
roku; ciepłe i suche lato oraz deszczowa zima. Średnia temperatura lata w ciągu
dnia dla całej Ziemi Świętej wynosi 33o C, natomiast w nocy spada do 11o C.
- Z tej racji, iż była nas spora grupa pielgrzymujących koszty z tym związane
zostały zminimalizowane. Obecnie jest, jak nigdy dotąd, bardzo niski kurs dolara,
niezwykle sprzyjający dla tego przedsięwzięcia. - Trzeba też i to podkreślić, że
obecnie w Ziemi Świętej nie ma zasadniczo stanu wojny w rejonach, do których
pielgrzymowaliśmy. Owe informacje podaję szczególnie w tym celu, by jeszcze
raz zachęcić do owego pielgrzymowania innych, bo nie ma słów, które mogłyby
scharakteryzować przeżycia duchowe w czasie stąpania po ziemi, na której żył
przez 33 lata Jezus Chrystus a przed nim patriarchowie i prorocy. Tam zrodziła się
nasza wiara. Ktoś powiedział: „Z pielgrzymki do Ziemi Świętej wracaj z Ziemią
świętą w Twoich oczach, ze słowem Bożym w Twoim sercu, ze sposobem życia
tak jak Jezus, tak jak Maryja”. Tego życzę sobie i wszystkim, którzy fizycznie czy
też duchowo pielgrzymowali tam, skąd Chrystus odszedł do nieba.
Ks. Prałat Stanisław Gasiński
Kustosz Sanktuarium Kalwaryjskiego w Praszce
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REKOLEKCJE ADWENTOWE
Parafia Świętej Rodziny w Praszce
KALWARIA PRASZKOWSKA
16- 20 grudzień 2007 roku
III Niedziela Adwentu – 16 XII 2007 r. – Rozpoczęcie rekolekcji
8.00 Msza św. z nauką dla młodzieży
9.30 Msza św. z nauką dla dzieci i ich opiekunów
11.00 Suma z nauką dla mężczyzn
17.00 /Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej/ Msza św. z nauką dla Kobiet
Poniedziałek
9.00 /Sanktuarium/ Msza św. z nauką ogólną
11.00 – 12.30 Odwiedziny obłożnie chorych w domach
15.30 Msza św. z nauką dla dzieci i ich opiekunów
17.00 Msza św. z nauką ogólną dla dorosłych i młodzieży
- Nauka stanowa dla młodzieży od I klasy gimnazjalnej wzwyż
Wtorek – dzień Spowiedzi św. – Zakończenie rekolekcji
9.00 /Sanktuarium/ Msza św. z nauką ogólną dla II zmiany
		 z komunią św. generalną
11.00 /Sanktuarium/ Msza św. dla chorych, samotnych i starszych wiekiem
		 z komunią św. generalną. Po tej Eucharystii nabożeństwo dla chorych
		 na sposób Lourdzki
15.30 Msza św. dla dzieci szkół podstawowych i młodzieży Gimnazjum
17.00 Msza św. z nauką ogólną dla dorosłych i młodzieży ponad gimnazjalnej
PLAN SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ
18 XII /Wtorek/
Rano 8.30 – 11.30
Po południu 15.00
16.00
				

dla dzieci, młodzieży, dorosłych – drugiej zmiany
Szkoły podstawowe i Gimnazjum
dorośli i młodzież szkół średnich ponad gimnazjalnych
w tym kandydaci do sakramentu bierzmowania.

Rekolekcjom przewodniczyć będzie Ks. Wiesław Wójcik TChr /Misjonarz – Chrystusowiec/
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ZAPRASZAMY NA BOŻONARODZENIOWĄ LITURGIĘ 2007 R
Wigilia 24 XII 2007 roku Msze św. o godz. 8,00 i 9.00. Po I i II Mszy św. sprawowanej w sanktuarium kalwaryjskim przed błogosławieństwem kończącym Eucharystię
nastąpi tradycyjne dzielenie się opłatkiem w naszej rodzinie parafialnej.
„Zwiastuję wam radość wielką, dziś narodził się nam Zbawiciel,
którym jest Jezus Chrystus”.
Łk 2,10-11
BOŻE NARODZENIE
* Pasterka Bożonarodzeniowa w kościele parafialnym Świętej Rodziny o godz. 24.00
8.00 Msza św. dla młodzieży i dorosłych
9.30 Msza św. dla dzieci i ich opiekunów
11.00 Msza św. dla rodzin
17.00 /Sanktuarium/ Msza św. dla młodzieży i dorosłych.
* W święto św. Szczepana Msze św. według porządku niedzielnego; 8.00, 9.30, 11.00, 17.00
* Droga Krzyżowa na Kalwarii jako w ostatni piątek miesiąca 28 XII br. godz. 15.00

NASZ ODPUST PARAFIALNY – ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY:
JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
Niedziela 30 XII 2007 roku

Suma odpustowa o godz. 12.00 Przewodniczy ks. profesor dr hab. Marian Duda rektor
			
Instytutu Teologicznego w Częstochowie
WSPÓLNE JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!
„Dzisiejszą niedzielę, która następuje bezpośrednio po uroczystości Bożego Narodzenia
poświęca Kościół Świętej Rodzinie. Podczas gdy w ostatnich dniach skupiliśmy uwagę na
tajemnicy Syna Bożego, który stał się człowiekiem dla zbawienia wszystkich, dzisiejsze
święto skłania nas do refleksji nad ową kolebką miłości i życzliwości, jaką jest rodzina.
Już sama nazwa tego święta, która w oficjalnym kalendarzu liturgicznym brzmi: „Świętej
Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa”, oddaje cały wspaniały sens tej ludzkiej i Boskiej rzeczywistości, stawiając nam przed oczyma wzór dla rodzin chrześcijańskich, poprzez życie
w harmonii, uczciwości, pokoju i miłości, które były wspaniałymi przymiotami Rodziny
z Nazaretu. Świętość rodziny to główna i jedyna droga prowadząca do budowy nowego,
lepszego społeczeństwa i do przywrócenia nadziei na przyszłość światu, któremu grozi tak
wiele niebezpieczeństw. Niech więc rodziny chrześcijańskie podejmą dziś naukę w owej
szkole bezgranicznej miłości i oddania, jaką Jest Święta Rodzina”.
(Jan Paweł II, Castel Gandolfo, 27 XII 1987 r.).
20

DOBA EUCHARYSTYCZNA
31 XII 2007 – 01 I 2008 roku
Plan adoracji Najświętszego Sakramentu
przez wiernych poszczególnych rejonów parafii
7.00
7.30
		
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00

Msza Święta
Rozpoczęcie Adoracji Najświętszego Sakramentu, prowadzi
Oaza młodzieżowa, (ks. wikariusz)
Młodzież od klas I Gimnazjum wzwyż (prowadzą katecheci świeccy)
ul. Listopadowa 15
ul. Listopadowa 17
ul. Listopadowa 20
ul. Listopadowa 22
ul. Listopadowa 24
ul. Skłodowskiej 1
ul. Skłodowskiej 3
ul. Chłopska, ul. Rolnicza, ul. Kolorowa, ul. Maków, ul. Astrów, ul. Bratków,
ul. Chabrów, ul. Mickiewicza, Niemcewicza, Małachowskiego, Kołłątaja, Staszica,
		 Mickiewicza 28 A, Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej w Praszce,
		 Ministranci i Lektorzy
17.00 MSZA ŚWIĘTA NA ZAKOŃCZENIE STAREGO ROKU
18.00 		Koło Różańcowe ze Szyszkowa i Wygiełdowa, Pilawy, Fabryczna i Fabryczna 22,
			Szyszków i Wygiełdów,
19.00 Mickiewicza 24
20.00 Mickiewicza 26
21.00 Kościuszki 40 i 42
22.00 Kościuszki 34
23.00 Kościuszki 36, Skłodowskiej 5, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich,
		 Akcja Katolicka „Nazaret”
24.00 PASTERKA EUCHARYSTYCZNA
01.00 Róża męska Różańcowa św. Józefa, Ruch „Domowy Kościół”
02.00 Róża żeńska Różańcowa św. Rodziny
03.00 Róża żeńska Różańcowa Matki Bożej Nieustającej Pomocy
04.00 Róża żeńska Różańcowa Matki Bożej Fatimskiej
05.00 Renciści, Emeryci, domki jednorodzinne ul. Kościuszki i ul. Kościuszki 27
06.00 ul. Obr. Pokoju 1, Grupa Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego,
07.00 		ul. G. Zapolskiej, Kosmonautów, i domki jednorodzinne ul. Obr. Pokoju,
			Rada Duszpasterska i Zarząd Budowy Kościoła
8.00 Msza święta na zakończenie adoracji
		 Plan Mszy św. w Nowy Rok niedzielny Serdecznie zapraszamy
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I ROCZNICA CHRZTU ŚWIĘTEGO
W 2008 roku obchodzą nasze dzieci
„Człowiek żyje po to, aby kochać”.

Marzec:
Kwiecień:

Łukasz Mieszko Marciniak, Klaudia Anna Antończyk
Zuzanna Łucja Ogiela, Julia Woliwoda, Mikołaj Borycki,
Karol Przemysław Czaplicki, Daria Katarzyna Wróblewska,
Arthur Grzegorz Palewicz, Barbara Jungowska, Marcin Kalemba,
Julia Anna Kuder, Dawid Grzegorz Hyska, Anna Karolina Pilarska.
Maj:
Hubert Wiktor Zaremba, Antoni Józef Hąbek, Maja Anna Panek
Czerwiec:
Lipiec: 		 Zuzanna Jessica Stopa
Sierpień: 		 Vidar Władyslaw Szczypior, Zuzanna Julia Galińska,
		 Hanna Wiktoria Straszak
Wrzesień: Emilia Wanda Janiszewska, Łukasz Matusiak, Oskar Salicki,
Kacper Zawadzki, Zuzanna Wiktoria Szmid
Październik: Oliwia Karolina Raj
Maja Bartosiak
Listopad:
Grudzień: Piotr Mulas, Bartosz Mulas, Maja Łowejko Krystian Olewiński,
Damian Muchajer, Jakub Sławomir Strugała,
Dominik Daniel Nowak
„Lepsze imię dobre niźli bogactwa hojne”
Przysłowie rosyjskie

Msze św. dziękczynno-błagalne rocznicy
Chrztu św. są odprawiane w naszej rodzinie parafialnej w kościele parafialnym świętej Rodziny,
zwykle w każdą ostatnią niedzielę miesiąca o godz.
11.00. Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie na
kolędzie lub z miesięcznym wyprzedzeniem przybycia z dzieckiem do kościoła na proponowany czy
też inny dzień.
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I ROCZNICĘ ZAWARCIA SAKRAMENTALNEGO
ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
w 2007 roku będą obchodzić następujące pary małżeńskie:
Kwiecień:
Maj:
Czerwiec:
		
		
		
Lipiec:
Sierpień:
		
Wrzesień:
		
		
Październik:
		
		

Żaneta i Sławomir Strugała, Joanna i Rosario Giuliano
Irena i Mariusz Serweta
Agnieszka i Rafał Sokolnicki, Marzena i Rafał Lis,
Katarzyna i Sebastian Pecyna, Ewelina i Michał Garyga
Barbara i Marcin Kaczmarek, Aleksandra i Przemysław Tkacz,
Sylwia i Daniel Wilczyński.
Joanna i Łukasz Istek, Izabela i Marcin Nowak, Joanna i Adam Preś,
Edyta i Marcin Zawadzki, Anna i Wojciech Grzebiela,
Joanna i Tomasz Pazek, Edyta i Sławomir Zwierzchowski
Donata i Rafał Urbaniak, Aldona i Sebastian Stasiak,
Marta i Krzysztof Janik, Agnieszka i Marek Rogala,
Magdalena i Adam Szydło, Daria i Robert Dziąbowski
Anna i Łukasz Sołtysik, Anna i Wiktor Ujma,
Izabela i Krzysztof Błauciak, Joanna i Roman Żydziak,
Kamila i Mirosław Ulrych

„ Kto jest szczęśliwym człowiekiem? Ten, kto szanuje zasługi innych i uczestniczy
w ich radościach, jak gdyby były jego własnymi”		
Johann Wolfgang Goethe
I ROCZNICA ŚMIERCI OSÓB ZMARŁYCH
Z NASZEJ RODZINY PARAFIALNEJ
„W pocie więc oblicza twego będziesz musiał zdobywać pożywienie, póki nie wrócisz
do ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz”.
(Księga Rodzaju 3,19)
W 2007 roku po nagrodę do Boga odeszli:
Styczeń:
Mirosław Zagrodnik, Marianna Chmielarz,
		
Helena Szymczykiewicz, Sabina Pietrzykowska, Stanisława Pawlica.
Luty:
Paweł Mielcarek, Czesław Czechowicz , Marianna Krawczyk
Marzec:
Benedykt Kupis
Kwiecień: Bonifacy Kluska
Maj:
Zbigniew Feliks, Jerzy Kochalski, Kazimiera Derbis, Helena Molska
Czerwiec: Włodzimierz Mierzwa, Stanisław Pawlica
Sierpień:
Janina Konieczna, Mirosław Polit
Wrzesień: Walerian Maliński, Regina Wolna
Październik: Edward Świerczek
„Oto przyjdę niebawem, a moja zapłata jest ze mną, by tak każdemu odpłacić,
jaka jest jego praca. Jam Alfa i Omega, Pierwszy i Ostatni, Początek i Koniec”.
(Ap 22, 12-13)
A dusze wiernych, zmarłych, przez Miłosierdzie Boże,
niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
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PROGRAM DUSZPASTERKI NA ROK 2008
„Bądźmy uczniami Chrystusa” – to hasło programu duszpasterskiego
kościoła w Polsce na nowy rok duszpasterski. Ma ono uświadomić na
nowo wiernym, nie tylko ludziom świeckim, ale i kapłanom, siostrom zakonnym, biskupom – że najpierw trzeba się stać uczniem Jezusa, by następnie być Jego Apostołem.
Nowy temat duszpasterski jest logiczną konsekwencją tematu realizowanego w roku liturgicznym, który się skończył – „Przypatrzmy się powołaniu naszemu”. Człowiek, który ma świadomość umiłowania, wybrania
i powołania przez Boga, powinien iść krok dalej – stać się uczniem Chrystusa. Co to znaczy być uczniem Chrystusa? Uczeń Chrystusa winien być
zasłuchany w Jego Słowo, winien mieć duchowość biblijną. Realizacja tegorocznego programu duszpasterskiego opiera się na fragmencie z Ewangelii św. Łukasza: „Jeśli kto chce iść za Mną, niech się zaprze samego
siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech mnie naśladuje. Bo kto chce
zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten
je zachowa” (Łk 9, 23-24).
Drugi fragment, który stał się osnową programu duszpasterskiego pochodzi z Ewangelii św. Łukasza: „Idźcie więc i czyńcie uczniów wśród
wszystkich narodów” (Mt 28,19).
Program duszpasterski na lata 2007/2008
„Bądźmy uczniami Chrystusa” jest częścią
programu duszpasterskiego Kościoła
katolickiego w Polsce na lata 2006-2010
pod hasłem: „Kościół niosący Ewangelię
nadziei”. Do końca tego pięcioletniego
planu pozostaną jeszcze dwa tematy:
„Otoczmy troską życie” – 2008 / 2009
oraz „Bądźmy świadkami Miłości”
– 2009/2010.
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