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Święta wielkanocne
to czas otuchy i nadziei.
Czas odrodzenia się wiary
w siłę Chrystusa
i w siłę człowieka.
Niechaj miłość
Zmartwychwstałego
Chrystusa staje się
źródłem siły,
mocy i wiary
na każdą chwilę dnia.
Niech darzy swoim
błogosławieństwem i łaską.
Błogosławionej Paschy!
Ks. prałat Stanisław Gasiński
- Proboszcz,
Rada Duszpasterska,
Ks. Wikariusz
oraz Kalwaryjskie Bractwo Męki
Pańskiej w Praszce



PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH PARAFII
ŚWIĘTEJ RODZINY W PRASZCE
KALWARIA PRASZKOWSKA – MAKOWE WZGÓRZE
2 - 5 III 2008 ROKU
Niedziela – 2 III 2008 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 – 3 III 2008 r.
8.00 Msza św. z nauką ogólną
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 dla 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,
		 prowadzi O. Rekolekcjonista
18.00 Msza św. z nauką ogólną, po niej nauka dla młodzieży szkół średnich
		 ponadgimnazjalnych (w tym kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania),
		 oraz młodzieży pracującej
Wtorek – 4 III 2008 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 przyjęcia sakramentu bierzmowania),
		 oraz młodzieży pracującej
Środa – 5 III 2008 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 na czele z Kalwaryjskim Bractwem
Męki Pańskiej w Praszce

Spowiedź Św. rekolekcyjna w środę 5 III 2008 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 Publicznej Szkoły
Podstawowej 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. Juwenalis Andrzejczak ofm z klasztoru
Ojców franciszkanów Bernardynów w Krakowie.



MISTERIA KALWARYJSKIE W PRASZCE
W starożytności grecki termin „misterion” oznaczał tajemniczy obrządek,
wprowadzający uczestnika w tajemniczy
świat czy stan i uważany był za zjednoczenie z bóstwem. Nowy Testament przyjął
ten termin, ale nadał mu znaczenie szczególnie świętej tajemnicy. Szczególnym
tematem w historii misteriów było zbawcze dzieło Chrystusa, Jego męka, śmierć
i zmartwychwstanie. Do tego rodzaju misterium należy zaliczyć misteria kalwaryjskie. Kalwaria – to nie tylko próba przeniesienia miejsc uświęconych obecnością
Jezusa. Istotnym celem każdej Kalwarii
i tej ciągle powstającej w Praszce a więc
nowej duchowości kalwaryjskiej, jest swoiste przybliżenie pamięci o wydarzeniach
zbawczych i wciągnięcie wiernych do pełniejszego, osobistego w nich udziału, do
jeszcze bardziej autentycznego przeżywania męki Chrystusa. Istota kalwaryjskiego
„wtajemniczenia” kryje się w dążności
do osobistego spotkania z Jezusem cierpiącym, który na kalwaryjskich dróżkach
czeka i zaprasza do słuchania Jego słów, do
oglądania oczyma ciała i duszy Jego czynów, do przyłączenia się do Jego uczniów
oraz towarzyszenie Mu od Wieczernika aż
do Grobu i Zmartwychwstania. Ta pielgrzymka z Jezusem i uczestnikami Jego
męki to szczególnie istotny element misteriów kalwaryjskich o których mowa.
Misteria kalwaryjskie pojawiły się
w Kalwarii Zebrzydowskiej – Matce naszej Kalwarii w Praszce samorzutnie, jako
odpowiedź na zapotrzebowanie wiernych.
Zresztą takie misteria kalwaryjskie odgrywane w plenerze są przedstawiane w różnych miejscach na świecie, wpisując się w
specyfikę kultury duchowej danej prowincji kościelnej czy regionu duszpasterskie-

go. W Europie istnieje nawet Europejska
Unia Misteriów Pasyjnych, której na pewien czas przewodniczył niedawno zmarły
w Kalwarii Zebrzydowskiej o. prof. Augustyn Stanisław Chadam ofm, który dokonał
reformy starych kalwaryjskich misteriów
Męki Pańskiej. Pierwszy kronikarz Kalwarii Zebrzydowskiej – z którą tak szczególnie związany był Sługa Boży Jan Paweł II,
o. Ludwik Boguski przekazał informacje
o początkach tamtejszych misteriów. Pisał
on między innymi: „… Gdy stanęły krzyże
w miejscach, gdzie miały powstać kaplice i kościoły kalwaryjskie, zaciekawieni
tym ludzie zaczęli pytać, co miałyby one
oznaczać. Otrzymali odpowiedź, że będą
ona głosić pamiątkę męki Chrystusowej
a wokół nich odbywać się będą oparte na
misteriach szersze opisy dzieła odkupienia”. Tak więc misterium kalwaryjskie
jest aktem autentycznej, urzędowej, misji
Kościoła opartej na czterystuletniej tradycji i pozostaje nadal jej wierne. Współczesna forma misterium kalwaryjskiego
została zaaprobowana i pobłogosławiona
przez autorytety kościelne – kardynała
Stefana Sapiehę i jego następców na czele
ze Sługą Bożym Ojcem św. Janem Pawłem II. W archidiecezji częstochowskiej
to przedsięwzięcie zaczerpnięte z Kalwarii Zebrzydowskiej jest pobłogosławione
przez J. E. Ks. Arcybiskupa dr Stanisława
Nowaka metropolitę częstochowskiej, tak
szczególnie naznaczonego przez Opatrzność duchowością kalwaryjską.
Pełną ocenę misteriów kalwaryjskich
pozostawia się tym, którzy modlą się
w Kalwarii z modlącymi, wędrują z Chrystusem po kalwaryjskich dróżkach, którzy
szukają przede wszystkim cierpiącego
Zbawiciela. Kalwaryjskie misteria to nie


tylko teatr, wielu pielgrzymów uczestnicząc w nich przeżywa głębokie uczucia religijne. Jak mówi ks. Prałat Stanisław Gasiński kustosz sanktuarium kalwaryjskiego
w Praszce – „ … Realizm tego co jest odgrywane na dróżkach, ma przypomnieć to,
co najważniejsze w Chrześcijaństwie, czyli tajemnicę śmierci Boga dla pojednania
z Nim każdego z nas”. Co roku ukazywane również na Kalwarii w Praszce „Chwalebne Misteria Pańskie” rozpoczynają się
Niedzielą Palmową. Rokrocznie Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej w Praszce
w strojach z epoki ogrywa z wielkim zaangażowaniem sceny opisujące mękę, śmierć
i zmartwychwstanie Jezusa.

*

MISTERIUM NIEDZIELI PALMOWEJ z wjazdem Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy 16 marca 2008 roku godz. 10.30

*

MISTERIUM WIELKIEGO CZWARTKU z ostatnią wieczerzą Pana Jezusa
z uczniami 20 marca godz. 18.00

*

MISTERIUM WIELKIEGO PIĄTKU z męką i śmiercią Pana Jezusa
21 marca godz. 14.00
Serdecznie zapraszamy! Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej w Praszce




ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
KALWARII W PRASZCE
WIELKI CZWARTEK
- 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.
Na początku adoracji Najświętszego Sakramentu zostanie
odśpiewana Koronka do Miłosierdzia Bożego przy relikwiach
św. Siostry Faustyny.
WIELKI PIĄTEK
- Godz. 13.30 /Sanktuarium Kalwaryjskie/ Rozpoczęcie Nowenny
do Miłosierdzia Bożego – Koronka do Miłosierdzia Bożego
a następnie Misterium Wielkiego Piątku w tym Droga Krzyżowa
i przy jej zakończeniu ucałowanie relikwii Św. Krzyża.
- Godz. 18.00 Liturgia Męki Pańskiej – kościół Św. Rodziny
- Plan Adoracji Najświętszego Sakramentu: Wielki Piątek i Wielka
Sobota w kaplicy Grobu Pańskiego:
20.00 ul. Mickiewicza 28A oraz domki jednorodzinne za tym blokiem po prawej stronie
ul. Mickiewicza do ul. Chłopskiej włącznie
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
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
16.00
17.00
18.00
19.00

ul. Obr. Pokoju 1 oraz domki jednorodzinne ul. Obr. Pokoju
Lektorzy, Ministranci, Gwardia Fatimska, Żywy Różaniec Młodzieżowy
Dzieci pierwszokomunijne: ubiegłoroczne i tegoroczne z katechetami
Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej (Opiekunowie Kalwarii Praszkowskiej)
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,
21.30 Zakończenie Adoracji przy Grobie Pańskim Nowenną do Miłosierdzia Bożego
i przygotowanie do Liturgii Wielkiej Soboty.
Przejście indywidualne do kościoła parafialnego św. Rodziny.
22.00 MSZA ŚWIĘTA I PROCESJA REZUREKCYJNA 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
i drogą zmartwychwstania do głównego ołtarza
kościoła Świętej Rodziny.
Prosimy przynieść ze sobą świece. „Msza św. tej nocy
choćby była sprawowana przed północą jest Mszą św.
Niedzieli Zmartwychwstania” (Mszał Rzymski)
WIELKA NIEDZIELA
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. 12.30 Szyszków, godz. 14.30 Wygiełdów
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
Msze św. godz. 8.00, 9.30, 10.30 Nowenna do Miłosierdzia Bożego z ucałowaniem
relikwii św. Siostry Faustyny, 11.00, 17.00 w Sanktuarium Kalwaryjskim
Serdecznie zapraszamy wszystkich wiernych do wspólnej świątecznej modlitwy
już od Wielkiego Czwartku – dnia ustanowienia Mszy św. – Eucharystii.
Kiedy Bóg chciał dać pokarm naszej duszy, by ją podtrzymać w pielgrzymce życia,
rozglądał się wśród stworzeń, ale nie znalazł nic, co było jej godne. Wtedy pomyślał i
postanowił dać siebie. Po konsekracji Bóg jest wśród nas, tak samo jak w niebie. Gdyby
człowiek poznał dobrze tę tajemnicę, umarłby z miłości. Bóg nas oszczędza z powodu
naszej słabości.


II NIEDZIELA WIELKANOCNA
– ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Godz. 15.00
		

Pełny obchód Dróżek Pana Jezusa na naszej
Kalwarii w Praszce

3 MAJA 2008 ROKU - ROCZNICA KRWAWYCH ŁEZ NA
OBRAZIE MATKI BOŻEJ KALWARYJSKIEJ – UROCZYSTA
MSZA ŚW. O GODZ. 11.00
W KOŚCIELE PARAFIALNYM
ŚWIĘTEJ RODZINY A NASTĘPNIE PROCESJA Z TEGOŻ
KOŚCIOŁA NA PAMIĄTKĘ POJAWIENIA SIĘ KRWAWYCH
ŁEZ NA OWYM CUDOWNYM.
WIZERUNKU MATKI BOŻEJ
KALWARYJSKIEJ, DO KOŚCIOŁA KALWARYJSKIEGO
– SANKTUARYJNEGO.

ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ
1. Próba liturgiczna – 1 maja (środa) o godz. 16.00
2. Próby sypania kwiatów przed Uroczystością Bożego Ciała –
19 i 20 maja (poniedziałek i wtorek) o godz. 18.30
3. Spowiedź święta dla dzieci rocznicowych i ich rodzin
02 maja (środa) godz. 16.30
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.


UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ NASZYCH DZIECI – ROK 2008
JEZUS PRZYCHODZI …. . Gdy wchodzisz, Jezu, do serduszka mego, Jak Cię
przywitam, jakież dzięki złoże? … Gorące akty, co z serca pełnego miłości płyną, przyjąć
racz, o Boże! Kochać Cię pragnę, ile sił mi stanie – Za Twoją miłość nie mającą miary …
Me serce całe weź dla Siebie, Panie, Przymnóż mi tylko miłości i wiary.
1. Próby liturgiczne:
a). 5 maj (poniedziałek) godz. 18.30
b). 6 maj (wtorek) godz. 18.30
c). 8 maja (czwartek) godz. 18.30
2. Przygotowanie wystroju kościołów:
a). 9 maja (piątek) godz. 14.00 – generalne prządki
w kościołach i wokół nich
3. Spowiedź święta – 10 maja (sobota)
a). Dzieci, godz. 14.30
b). Rodzice, chrzestni i rodzeństwo, godz. 15.00
4. Msza św. pierwszokomunijna - 11 maja (niedziela) godz. 9.00
5. Uroczyste nabożeństwo majowe, pierszokomunijne w Sanktuarium Kalwaryjskim
11 maja (niedziela) godz. 16.00
6. Zdjęcia grupowe i indywidualne – 11 maja (niedziela) godz. 15.30
7. Biały Tydzień od 11 – 18 maja
- Zakończenie Białego Tygodnia 18 maja (niedziela) godz. 9.30
8. Próby sypania kwiatów przed uroczystością Bożego Ciała 19 i 20 maja o godz.
18.30
9. Uroczystość Bożego Ciała, Msza św. z procesją 22 maja o godz. 9.00
UROCZYSTOŚĆ PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA – ROK 2008
„Duchu święty, który przez chrzest uczyniłeś nas dziećmi Bożymi, racz zstąpić na
naszą młodzież w sakramencie bierzmowania, jak zstąpiłeś na apostołów w dniu Zielonych
Świąt. Zamieszkaj na zawsze w duszach naszej młodzieży z darami Twoimi. Udziel im
daru mądrości, rozumu i umiejętności, daru rady i męstwa, pobożności i bojaźni Bożej.
Natchnij ich duchem apostolskim, żeby byli dzielnymi świadkami Chrystusa, swojego
Pana. Amen.”
							
TERMINARZ
1. Próby liturgiczne:
a). 7 maj (środa godz. 17.30
b). 9 maja (piątek) godz. 18.30
c). 12 maja (poniedziałek) godz. 18.30
2. Przygotowanie wystroju kościołów 11 maja (piątek) godz. 14.00
1. Spowiedź św. bierzmowanych ich rodzin i świadków 10 maja (sobota) godz. 15.30
2. Uroczystość przyjęcia Sakramentu Bierzmowania –
10

13 maja godz. 19.30
- 20 lecie powstania
naszej Parafii

			
Msza św. bierzmowanych i ich rodzin
oraz przyjaciół, procesja fatimska

UROCZYSTE NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE – 2008
Na północ od Lizbony w Portugalii wśród wzgórz porośniętych pachnącymi żywicą
drzewami i oliwkowymi gajami, znajduje się sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej,
którego historia zaczęła się 13 maja 1917 roku. Od 13 maja do 13 października tego roku,
na tle małego dębu, ukazała się Matka Boża Hiacyncie, Łucji i Franciszkowi – dzieciom,
które pasły owce na płaskowyżu Cova da Iria. W rozmowie z dziećmi Matka Boża
przedstawiła się jako Królowa Różańca świętego. W objawieniach przekazała wiernym
orędzie, którego istotnymi elementami i postulatami są: nawrócenie się do Boga, modlitwa
za grzeszników (zwłaszcza różańcowa) oraz pokuta za grzechy własne i innych ludzi.
Potwierdzeniem objawień był „cud słońca” w ostatnim dniu ukazywania się Matki Bożej,
Świadkiem zjawiska była rzesza ludzi w liczbie około 70 000. Wiarygodność objawień
potwierdziła władza kościelna. Maryja zstąpiła z nieba i ukazała się w Fatimie, ażeby
we współczesnym świecie, nawiedzonym przez niewiarę, nienawiść i głód, zakorzenić
nową wiarę i trwały pokój! Przyjmijmy na nowo Jej profetyczne orędzie, które nadal
ufnie rozjaśnia współczesne i przyszłe drogi. Jest ono orędziem zawartym w Ewangelii,
wzywającym do nawrócenia, pokuty i modlitwy, zwłaszcza modlitwy różańcowej.
					

Uroczyste nabożeństwa Fatimskie
na Kalwarii w Praszce w 2008 roku:

Godz. 17.00 Rozpoczęcie modlitewnego czuwania fatimskiego
Godz. 19.30 Nieszpory Maryjne
Godz. 20.00 Uroczysta Msza święta z procesją fatimską
1/. 13 maja (poniedziałek)
2/. 13 czerwca (piątek)
3/. 13 lipca (niedziela)
4/. 13 sierpnia (środa)
5/. 13 września (sobota)
6/. 13 października (poniedziałek)
Ponad to w każdą sobotę w ciągu roku odprawiane
są Nabożeństwa Zawierzenia Fatimskiego
po Mszy św. o godz. 17.30. Serdecznie zapraszamy!
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UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA 30
MAJA 2008 ROKU - PEŁNY OBCHÓD DRÓŻEK KALWARYJSKICH
- GODZ. 15.00
50-LECIE KAPŁAŃSTWA J. E. Ks. ARCYBISKUPA
DR STANISŁAWA NOWAKA METROPOLITY
CZĘSTOCHOWSKIEGO
24 ROCZNICA ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH KSIĘŻY
rocznika święceń miejscowego ks. prałata Stanisława Gasińskiego.
Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem J. E. Ks. Arcybiskupa dr-a Stanisława
Nowaka z udziałem kapłanów z diecezji sosnowieckiej kaliskiej i archidiecezji
częstochowskiej zostanie odprawiona 8 CZERWCA BR O GODZ. 17.00 W
KOŚCIELE ŚWIĘTEJ RODZINY.
Po tej Eucharystii nastąpi przejście do kościoła kalwaryjskiego, gdzie odbędzie
się obrzęd POŚWIĘCENIE WIECZERNIKA - nowej kaplicy do pełnego
obchodu Dróżek Pana Jezusa.
Kaplica ta stanowić będzie fundację ks. prałata Stanisława Gasińskiego
jako wotum dziękczynno-błagalne za dotychczasową drogę życia kapłańskiego
uwieńczoną ubiegłoroczną pielgrzymką do Ziemi Świętej i na Synaj.
Bezpośrednio po tym obrzędzie nastąpi akt zawierzenia przybyłych kapłanów
Matce Bożej Kalwaryjskiej. Całą uroczystość zakończy występ Chóru „Promyki
Maryi” z Zębowic.

DOROCZNE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
POJAZDÓW
I POŚWIĘCENIE NOWYCH
Z racji święta św. Krzysztofa,
patrona automobilistów, motocyklistów
i kierowców pojazdów mechanicznych nastąpi
NA SUMIE W NIEDZIELĘ 27 LIPCA
O GODZINIE 11.00
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DOROCZNA PIELGRZYMKA
ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ
NA PEŁNY OBCHÓD DRÓŻEK PANA JEZUSA
W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
Pod przewodnictwem abpa Stanisława Nowaka
7 sierpnia
Tegoroczne pielgrzymowanie do I Polskiej Jerozolimy odbywać się będzie
pod hasłem wyznaczonym na ten rok duszpasterski przez Konferencję Episkopatu
Polski: „Bądźmy uczniami Chrystusa”. Przyjmując to hasło włączamy je w
modlitwę i refleksję w ramach kalwaryjskiego pielgrzymowania, mając na
uwadze to, że wszyscy powinniśmy nawracać się i dążyć do doskonałości, bo
wszyscy możemy i powinniśmy być uczniami Chrystusa.
Pokutny nasz pobyt w Kalwarii Papieskiej rozpocznie się o godz. 9.30 Mszą
św. koncelebrowaną pod przewodnictwem abp Stanisława Nowaka w Bazylice
Kalwaryjskiej. Po tej Eucharystii udamy się na pokutne Dróżki Pana Jezusa,
słuchając rozważań ks. arcybiskupa przy poszczególnych stacjach. Na pielgrzymi
szlak zabieramy ze sobą suchy prowiant i krzesełko turystyczne, szczególnie
osoby starsze.
Termin tego dorocznego pielgrzymowania podajemy z wyprzedzeniem w tym
celu, aby zaplanować sobie czas na ten wyjazd w okresie wakacyjnym. Zapisy
przyjmujemy w naszym Punkcie Duszpasterskim – Nazaret do końca maja.

ODPUST MATKI BOŻEJ KALWARYJSKIEJ - 13 SIERPNIA
przeniesiony na niedzielę 10 SIERPNIA 2008 ROKU godz. 12.00
Uroczystą sumę celebruje O. dr Romuald Kośla ofm
rektor Wyższego Seminarium Duchownego
Ojców Franciszkanów Bernardynów
- w Kalwarii Zebrzydowskiej

ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
14 WRZEŚNIA 2008 ROKU
Święto Patronalne Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej w Praszce.
Pełny obchód Dróżek Pana Jezusa na Kalwarii Praszkowskiej, godz. 15.00
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DWUDZIESTOLECIE POWSTANIA PRAFII
ŚWIĘTEJ RODZINY W PRASZCE
NA MAKOWYM WZGÓRZU
W 1988 roku powstała w Praszce druga parafia na Makowym Wzgórzu,
obejmująca południowo - wschodnią część miasta. Stało się to konieczne dlatego,
że na tym terenie w latach 70-tych i 80-tych XX wieku wybudowano dla potrzeb
rozwijającego się intensywnie przedsiębiorstwa państwowego Polmo – Praszka nowe
osiedle. Na domiar tego wszystkiego, w zatwierdzanych planach zagospodarowania
przestrzennego umiejscowiono budowę dwóch nowych osiedli Makowego Wzgórza
i Polna IV, dla kilkunastu tysięcy osób. Plany tego typu zatwierdzane były na 25
lat i zasłaniając się tymi przepisami władze państwa totalitarnego miały doskonałą
wymówkę, by ze względów politycznych nie pozwolić na budowę obiektów
sakralnych w nowych częściach miasta. Kuria Diecezjalna w Częstochowie musiała
więc szybko i skutecznie reagować, by lokalizacja budowy kościoła dla nowej
południowo – wschodniej części miasta Praszki.
Przy zaniechaniu owych działań w najlepszym przypadku budowa nowego
kościoła była by w trudnym do określenia czasie zatwierdzana zupełnie poza
miastem, gdzieś pod wioską Rosochy. Dlatego też w czwartym roku kapłaństwa ks.
Stanisław Gasiński kończąc budowę domu Samotnej Matki i Dziecka w Żarkach
Mieście posłany został do Praszki przez Władze Diecezji Częstochowskiej z misją
tworzenia nowej parafii pod wezwaniem Świętej Rodziny, na przekór rysującego
się coraz ostrzej kryzysu życia małżeńskiego i rodzinnego w tym mieście, o czym
donosiły szeroko media o zasięgu nawet ogólnokrajowym. Ks. Stanisław Gasiński
po ukończeniu studiów podyplomowych z zakresu problematyki małżeńskorodzinnej oraz udzielając się w różnych misjach Wydziału Duszpasterstwa Rodzin
Kurii Diecezjalnej w Częstochowie pod kierunkiem ks. dr Jana Wilka podejmował
również starania, by stworzyć nową parafię w Praszce a Eucharystię odprawiać na
miejscu, gdzie obecnie znajduje się kort tenisowy, bądź parking między blokami ul.
Listopadowa 20, 22, 24 a blokiem Listopadowa 17. Niestety władze zakładu POLMO
- Praszka oraz władze Miasta i Gminy w Praszce nie wyraziły na to pozwolenia.
W związku z zaistniała patową sytuacją po ustaleniach w tym względzie z J. E.
ks. bp dr Miłosławem Kołodziejczykiem ks. Stanisław Gasiński zdecydował się na
odprawianie pierwszej Mszy św. praktycznie poza osiedlem między dojrzewającymi
łanami zbóż. Pierwsza Msza św. została odprawiona na Makowym Wzgórzu 17 lipca
1988 roku w miejscu, gdzie obecnie znajduje się kaplica Narodzenia Matki Bożej (Dom
świętej Anny). Właśnie w tym miejscu rodziła się nasza parafia. Warto wspomnieć
o pewnym niezwykłym wydarzeniu, o którym jest powszechnie wiadomo.
W południe, gdy kończyła się owa pierwsza Eucharystia, ukazał się na niebie, nad
polowym ołtarzem, biały krzyż o wysokości ok. 2 metrów, który był widziany
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przez grupę wiernych. Zostało to potwierdzone przez nich na piśmie, jako zjawisko
nadzwyczajne, związane z tym miejscem. Od samego początku swego zaistnienia
parafia Świętej Rodziny w Praszce pod przewodnictwem ks. proboszcza Stanisława
Gasińskiego prowadziła intensywną działalność duszpasterską. Powstały liczne
grupy apostolskie, rozpoczęło się odprawianie uroczystych nabożeństw fatimskich
z procesją Figury Matki Bożej Fatimskiej w alei ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
z udziałem coraz liczniejszej rzeszy wiernych także z poza naszej parafii. Dnia
24 października 1995 roku parafię Świętej Rodziny w Praszce nawiedziła Matka
Boża pielgrzymująca po świecie w świętej statui fatimskiej od połowy naszego
stulecia. Maryja Fatimska witana była przez tysiące wiernych Ziemi Wieluńskiej
i przyległych terenów Śląska Opolskiego na placu, gdzie obecnie znajduje się kościół
parafialny Świętej Rodziny, którego budowa rozpoczęła się po tych błogosławionych
w skutkach odwiedzinach.
Po 20 latach zastanawiając się nad tym niezwykłym znakiem niektórzy
z nas pytają; czyżby to była jakaś zapowiedź tego, co się już w tak krótkim czasie
dokonało i dalej dokonuje na płaszczyźnie nieustannie rozwijającego się sanktuarium
kalwaryjskiego? Biorąc pod uwagę od samego początku niezwykle trudną sytuację
tworzenia się nowej parafii, co przekładało się na nieustanne oprotestowywanie
wszystkich działań duszpasterskich na płaszczyźnie duchowej i materialnej przez
czynniki państwa totalitarnego i jego popleczników, to co powstało dzięki Bogu
i ludziom dobrej woli na czele z niezłomnym duszpasterzem graniczy z cudem.
W dotychczasowej historii parafii nie brakowało chwil obliczonych na złamanie
księdza począwszy od częstych wizyt oficerów SB totalitarnego państwa ich
nieustanne pogróżki, poprzez róże zakamuflowane działania osób owładniętych
obłąkaną ideologią walki z Bogiem poprzez walkę z Jego Kościołem.
Dekret erygujący parafię p. w. Świętej Rodziny w Praszce został wydany 29
sierpnia 1988 roku l. dz. 1896 przez J. E. Ks. Bp Dr Stanisława Nowaka – biskupa
częstochowskiego oraz Kanclerza Kurii Diecezjalnej w Częstochowie Ks. prałata
Mariana Mikołajczyka a wszedł w życie z dniem 11 września 1988 roku.
Dzięki ofiarności przyjaciół miejscowego duszpasterza ks. proboszcza
Stanisława Gasińskiego w kraju i za granicą oraz miejscowych parafian, powstały
dwa kościoły: Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej konsekrowane
15 września 2002 roku i kościół parafialny Świętej Rodziny w którego ściany
zostały wmurowane kamienie węgielne 13 października 2000 roku. Na rozległym
stoku Makowego Wzgórza zbudowano Dróżki Pana Jezusa o długości 4 km przy
których znajdują się kaplice i krzyże z obrazami przedstawiającymi poszczególne
sceny biblijne obchodu kalwaryjskiego. Wśród dotychczas zbudowanych 18 kaplic
na szczególne podkreślenie zasługuje Kaplica Grobu Chrystusa oraz Kaplica
Świętego Rafała i Zmartwychwstania Pańskiego – dla zmarłych. Trzeba i wspomnieć
o odrestaurowanej kaplicy w. Jana Chrzciciela w Szyszkowie a także kaplicy Matki
Bożej Częstochowskiej w Wygiełdowie. Obok kościoła Świętej Rodziny powstał
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również Dom parafialny poświęcony 13 maja 1994 roku gdzie znajdują się
pomieszczenia katechetyczne, kancelaria oraz mieszkania dla księży.
Wymownym akcentem duchowości kalwaryjskiej jaka zrodziła się w ostatnich
latach w Praszce są misteria kalwaryjskie: Niedzieli Palmowej, Wielkiego Czwartku
i Wielkiego Piątku. Natomiast miejscowy kustosz dla rozwoju duchowości
kalwaryjskiej nad Prosną skomponował mały śpiewnik i modlitewnik dla Kalwarii
Praszkowskiej.
Na szczególne podkreślenie zasługuje data 19 sierpnia 2002 roku, kiedy
to Ojciec św. Jana Paweł II, w czasie swej apostolskiej pielgrzymki do Kalwarii
Zebrzydowskiej, dokonał poświęcenia wiernej kopii cudownego wizerunku Matki
Bożej Kalwaryjskiej do Jej kościoła w Praszce. Papież często mówił, że to „Ona
wychowywała moje serce od najmłodszych lat”. Ojciec święty wypowiedział
wówczas następujące słowa: „Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także
w Praszce. Módlcie się tam za mnie”. Faktem stanowiącym realizację papieskiego
testamentu było ogłoszenie przez J. E. Ks. Abp Stanisława Nowaka Metropolity
Częstochowskiego 11 października 2002 roku kościoła Najświętszej Maryi Panny
Kalwaryjskiej w Praszce Sanktuarium Maryjnym. Natomiast poświęcenie Kalwarii
Praszkowskiej nastąpiło 13 września 2004 roku również przez ks. arcybiskupa,
co stanowi ukoronowanie dotychczasowych działań duszpasterskich w Praszce
na Makowym Wzgórzu, choć dalsza rozbudowa obiektów sakralnych jest nadal
kontynuowana to już od kilku już lat przybywają liczniej pielgrzymki z różnych
zakątków naszego kraju a nawet z zagranicy.
Bardziej wyczerpujące informacje, artykuły na temat Sanktuarium Kalwaryjskiego
w Praszce i Parafii Świętej Rodziny można znaleźć na stronie internetowej:
www.Kalwaria-Praszka.pl
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20-lecie powstania naszej Parafii Świętej Rodziny
w Praszce przeżywać będziemy:
13 maja 2008 roku godz. 19.30 Kościół Świętej Rodziny
10 sierpnia 2008 roku godz. 12.00 Sanktuarium Kalwaryjskie
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