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Cisza, Miłość i Dobro
niech wejdzie w Wasz Dom  

wraz z 
Bożym błogosławieństwem.

Drodzy Bracia i Siostry! Dając 
Wam do ręki pobłogosławiony 
opłatek, składamy najserdecz-
niejsze życzenia: niech świą-
teczny czas Bożego Narodzenia 
odnowi Waszą radość i nadzieję. 
Przychodzący Jezus chce za-
mieszkać w sercu każdego z nas 
– niech znajdzie te serce czyste  
i otwarte. Niech będzie to czas 
potrzebnego wszystkim wypo-
czynku i pięknych wspomnień  
z bliskimi. A nadchodzący Nowy 
Rok 2009 niech przyniesie każde-
mu z nas upragnione szczęście. 

Ks. prałat Stanisław Gasiński
- proboszcz, Rada Duszpasterska
Ks. wikariusz Mariusz Gieszczyk

Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej 
w Praszce
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• 15 grudnia 2007 roku zakończone zo-
stały prace związane z położenie pły-
tek ceramicznych na dużym chórze 
kościoła parafialnego świętej Rodziny 
oraz na klatce schodowej prowadzącej 
na chór.

• 07 stycznia 2008 roku rozpoczęte zo-
stały prace wykończeniowe kaplicy 
Wniebowstąpienia Pańskiego oraz 
Świętych Archaniołów; Michała Ga-
briela i Rafała; dalsze kładzenie insta-
lacji elektrycznej, tynkowanie ścian 
wewnętrznych, ocieplanie wełną mine-
ralną sufitu kaplicy Świętych Archanio-
łów, wybijanie regipsami, ocieplanie 
posadzki styropianem oraz sufitu nad 
kaplicą wniebowstąpienia Pańskiego. 
Prace te wykonywane były całkowicie 
z funduszy poza parafialnych.

• 10 lutego br. zamontowano siedem 
okiem do kaplicy Św. Archaniołów 
– fundacja.

• 17 lutego zamontowane zostały trzy 
specjalne reflektory doświetlające pre-
zbiterium kościoła parafialnego Świę-
tej Rodziny.

• 27 lutego br. dzięki sprzyjającej pogo-
dzie wyłożono dojście kostką brukową 
do kaplicy Wniebowstąpienia Pańskie-
go. Kostka ta zafundowana przez ks. 
prał. St. Gasińskiego dzięki pomocy 
jego przyjaciół za zagranicą. Prace 
wykonała firma pana Henryka Gmura 
nieodpłatnie.

•  02 marca rozpoczęto doroczne cztero-
dniowe rekolekcje wielkopostne

• 07 marca br. cholewkarze z Żarek 
Miasta wykonali stroje dla żołnierzy 
rzymskich na misterium Męki Pańskiej 

WAŻNIEJSZE DATY Z ŻYCIA SANKTUARIUM 
KALWARYJSKIEGO W PRASZCE

W MIJAJĄCYM ROKU KOŚCIELNYM 2008

na naszą Kalwarię. Poszyte zostały też 
brakujące stroje z epoki do owego mi-
sterium. OO Bernardyni przekazali ks. 
prałatowi części strojów starszyzny Ży-
dowskiej – nakrycia na głowy, na które 
kiedyś patrzył Jan Paweł II.  Stolarze 
w nowym Targu wykonali dwie duże 
pokutne kołatki do misterium i liturgii 
wielkopostnej. Fundusze na stroje oraz 
kołatki pokrył ks. prał. St. Gasiński. 
Bezinteresownym szyciem strojów 
zajęły się panie Grzesik i Zydziak. Za 
szyci strojów dla żołnierzy koszta po-
niósł ks. prał. St. Gasiński. 

•  10 marca br. zamontowano nową dużą 
bramę oraz mniejszą a także furtkę do 
kaplicy Św. Archaniołów oraz Wnie-
bowstąpienia Pańskiego. W związku  
z tym wykonano również nowe ogro-
dzenie terenu wokół kaplic z podmu-
rówkami. Prace te wykonano za fundu-
sze zorganizowane poza parafią przez 
ks. prob. ST. Gasińskiego. 

• 16 marca odbyło się doroczne Miste-
rium Niedzieli Palmowej z uroczystym 
wjazdem Pana Jezusa na osiołku do Je-
rozolimy.

• 20 marca w Wielki Czwartek odby-
ło się misterium wielkiego Czwartku  
w kościele Świętej Rodziny.

• 21 marca w Wielki Piątek odbyło się 
po raz pierwszy Misterium Wielkiego 
Piątku podczas Drogi Krzyżowej na 
Kalwarii w Praszce. Autorstwo i reży-
seria owych Misteriów należą do ks. 
dr Stanisława Gasińskiego, natomiast 
wykonawcami scen biblijnych są za-
sadniczo członkowie Kalwaryjskiego 
Bractwa Męki Pańskiej.
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dzieli każdego Miesiąca była prze-
znaczona na funkcjonowanie tyl-
ko naszej parafii Świętej Rodziny  
w Praszce. Trzeba zaznaczyć, że taca 
z innych niedziel przeznaczona jest 
zwykle zgodnie z prawem Synodalnym 
Archidiecezji Częstochowskiej czy bie-
żącymi  rozporządzeniami kościelnymi 
na cele ogólnodiecezjalne bądź ogólno-
kościelne.

• 10 maja br. zakończone zostały prace 
budowlane kaplicy Wniebowstąpienia 
Pańskiego i prace porządkowe terenu 
wokół niej.

• 11 maja br. grupa naszych dzieci  
w liczbie 26 przystąpiło do I komunii 
świętej.

• 12 maja br. Rada Wydziału Teologicz-
nego Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego nadała ks. prałatowi 
Stanisławowi Gasińskiemu stopień 
naukowy doktora nauk teologicznych 
z zakresu teologii pastoralnej – funda-
mentalnej.

• 13 maja br. Jego Ekscelencja ks. abp 
dr Stanisław Nowak metropolita czę-
stochowski dokonał aktu poświęcenia 
Kaplicy Wniebowstąpienia Pańskie-
go, dla zmarłych. Kaplica ta stanowi 
fundację ks. prał. dr Stanisława Gasiń-

• 6 kwietnia br. wykonano fundacyj-
ne lichtarze drewniane z elementami 
złoceń do prezbiterium Sanktuarium 
Kalwaryjskiego. Jeden lichtarz funda-
cji ks. kustosza, drugi dwóch osób pra-
gnących zachować anonimowość. 

• 13 kwietnia zamontowano na chórach 
mosiężne dwupoziomowe żyrandole. 
Pierwszy żyrandol na dużym chórze 
zafundowali rodzice tegorocznych dzie-
ci pierszokomunijnych i młodzieży 
bierzmowanej. Drugi żyrandol usy-
tuowany na bocznym chórze od stro-
ny dzwonnicy ufundowali p. Alina  
i Edward Kęsik. Trzeci  żyrandol usy-
tuowany na bocznym chórze od strony 
osiedla ufundowali p. Zdzisława  i Józef 
Polak, Marianna i Wacław Sieja oraz 
Marianna i Andrzej Materak.

•  17 kwietnia br. zamontowano troje 
drzwi do kaplicy świętych Wniebo-
wstąpienia Pańskiego oraz kaplicy Ar-
chaniołów od strony północnej. 

• 20 kwietnia br. zakupiono i zainstalowa-
no oświetlenie kaplicy Wniebowstąpie-
nia Pańskiego. Fundacja ofiarodawcy.

• 30 kwietnia br. odbyła się na Uniwersy-
tecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie publiczna obrona pracy 
doktorskiej ks. prałata Stanisława Ga-
sińskiego. Praca ta została napisana w 
Katedrze Teologii Pastoralnej – Funda-
mentalnej pod kierunkiem ks. dr hab. 
Jana Przybyłowskiego. 

• 03 maja br. odbyła się uroczysta dorocz-
na procesja z kościoła świętej Rodziny 
do Sanktuarium Kalwaryjskiego na pa-
miątkę pojawienia się krwawych łez na 
obrazie  Matki Bożej Kalwaryjskiej. 

•  03 maja br. wieczorem tego dnia od-
było się na naszej plebanii Zebranie 
Rady Duszpasterskiej na którym 
postanowiono, aby taca z II nie-
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skiego dzięki pomocy jego przyjaciół  
z poza naszej parafii.

• 13 maja br. Jego Ekscelencja ks. abp dr 
Stanisław Nowak metropolita często-
chowski odprawił uroczystą Euchary-
stię dziękczynno-błagalna w XX rocz-
nicę istnienia naszej parafii i udzielił 
naszej młodzieży Sakramentu Bierz-
mowania tj., dojrzałości chrześcijań-
skiej. Następnie odbyła się pierwsza w 
cyklu półrocznym uroczysta procesja 
fatimska w Alei ks. kard. Stefana Wy-
szyńskiego. 

• 20 maja br. zostały zamontowane  
w krzyżu greckim, równoramiennym 
naszego prezbiterium kościoła parafial-
nego Świętej Rodziny nowe płaskorzeź-
by scen biblijnych. Są one wykonane  
w tradycyjnej technice. Początki tej 
technologii sięgają gotyku a więc XV 
wieku. Zostały one ręcznie wyrzeźbione 
w drzewie lipowym i zagruntowane za-
prawą klejowo-gruntową wg. owej sta-
rej technologii i pokryte srebrem oraz 24 
karatowym prawdziwym złotem. Owe 
sceny biblijne symbolizują najważniej-
sze wydarzenia z życia Świętej Rodziny 
z Nazaretu. Dzieło to stanowi fundację 
miejscowych przyjaciół parafii Świętej 
Rodziny w Praszce. Trzeba dodać, że do 
rzadkości należą nowe kościoły, które 
mogą się poszczycić takimi prawdziwy-
mi dziełami sztuki.

• 28 maja br. odbyła się uroczysta promo-
cja doktoratu i wręczenie dyplomu dok-
tora nauk teologicznych ks. prałatowi 
Stanisławowi Gasińskiemu na Uniwer-
sytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie w święto tamtejszego Uni-
wersytetu. Na owej uroczystości Święta 
Uniwersytetu otrzymał Doktorat Hono-
ris Causa UKSW Arcybiskup Fryburga 
Bryzgowijskiego, Metropolita Prowincji 
kościelnej Górnego Renu, Przewodni-
czący Konferencji Episkopatu Niemiec. 
W uroczystości tej brali udział Najwyż-
si przedstawiciele Władz kościelnych w 
Polsce z Nuncjuszem Apostolskim na 
czele oraz przedstawiciele Najwyższych 
Władz Państwowych. W świętowaniu 
tym również brał udział Jego Ekscelen-
cja ksiądz Arcybiskup Doktor Stanisław 
Nowak metropolita częstochowski.

•  05 czerwca br. elektrycy z Kluczborka 
zamontowali dwa nowe żyrandole mo-
siężne na chórki przednie kościoła świę-
tej Rodziny. Ofiarodawcami tych żyran-
doli są po stronie prawej p. Krystyna 
i Edmund Mulas a po stronie lewej p. 
Wiesława, Anna i Andrzej Kokot.

• 06 czerwca br. firma ślusarska zamon-
towała pozostałe gabloty zabezpiecza-
jące obrazy na krzyżach kalwaryjskich. 
Gabloty te stanowią w większości fun-
dację członków Kalwaryjskiego Brac-
twa Męki Pańskiej.
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• 08 czerwca br. Jego Ekscelencja ks. 
abp dr Stanisław Nowak dokonał uro-
czystego poświęcenia nowej nastawy 
ołtarza głównego kościoła parafialne-
go świętej Rodziny. Uroczysta Msza 
św. była sprawowana jako dziękczyn-
no-błagalna w 50-tą rocznicę święceń 
kapłańskich naszego ks. arcybiskupa 
oraz 24-ta rocznicę święceń kapłań-
skich miejscowego duszpasterza ks. dr 
Stanisława Gasińskiego z jego księżmi 
kolegami ze studiów w Krakowie.

• 08 czerwca br. Jego Ekscelencja Ks. Ar-
cybiskup poświęciła nową nastawę ołta-
rzową kaplicy Wieczernika w kościele 
kalwaryjskim, która nawiązuje do biblij-
nej „Sali na Górze”. Nastawa ta stanowi 
fundację ks. prałata Stanisława Gasiń-
skiego, jako dar dziękczynny za odbytą 
pielgrzymkę do Ziemi Świętej i na Synaj 
w Egipcie w ramach pielgrzymki ogólno-
diecezjalnej w której uczestniczyły i oso-
by z Praszki, p. Kokot.

• 20 czerwca br. władze duchowne Ar-
chidiecezji Częstochowskiej odwołały 
dotychczasowego wikariusza naszej 
parafii ks. Tomasza kośnego posyłając 
go do parafii w Dankowie, jednocze-
śnie posyłając do pracy w naszej para-
fii ks. wikariusza Mariusza Gieszczyk 
pracującego przez ostatnie dwa lata 
w parafii św. Stanisława Kostki w Za-
wierciu a wcześniej trzy lata w archika-
tedrze częstochowskiej.

• 22 czerwca br. ks. prałat Stanisław Ga-
siński przebywał z doroczną wizytą 
duszpasterską w Górnej Austrii, gdzie 
sprawował w tym roku sumę odpu-
stową w miejscowości Hinterreg. Za 
przywiezione przy tej okazji prywatne 
fundusze regulował długi zaciągnięte 
na różne dzieła w parafii, których jest 
fundatorem.

• 05 lipca br. nasz parafianin Bartłomiej 
Bartelski został przyjęty na studia fi-
lozoficzno-teologioczne do naszego 
Wyższego Seminarium Duchownego 
w Częstochowie.

•  13 lipca br. gościliśmy doroczną IX 
grupę Pieszej Pielgrzymki Poznań-
skiej, która brała udział w uroczystym 
nabożeństwie fatimskim w godzinach 
wieczornych.

• !7 lipca br. w tym dniu obchodziliśmy 
dokładnie 20-tą rocznicę sprawowania 
Pierwszej Mszy św., na „Makowym 
Wzgórzu” przez ks. proboszcz Stani-
sława Gasińskiego 17 lipca 1988 roku.

• 27 lipca zakończono malowanie i kła-
dzenie posadzki w Kaplicy świętych  
Archaniołów a także w aneksie ku-
chennym i zakrystii.

• 4 sierpnia br. odnowione zostały, po-
malowane ławki na zewnątrz kościoła 
kalwaryjskiego. Przed kaplicą świętych 
Archaniołów zostały położone płytki 
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ceramiczne i wykonana przy parkingu 
kościelnym nowa mapa naszej Kalwarii.

• Dwoma autokarami udaliśmy wspólnie 
z wiernymi ziemi wieluńskiej na do-
roczną pielgrzymkę archidiecezji czę-
stochowskiej do Kalwarii Zebrzydow-
skiej, Matki naszej Kalwarii w Praszce.

• 10 sierpnia br. Ojciec dr Romuald Ko-
śla – rektor Wyższego Seminarium 
Duchownego OO. Franciszkanów 
Bernardynów w Kalwarii Zebrzydow-
skiej odprawił w kościele kalwaryj-
skim – sanktuaryjnym uroczystą sumę 
odpustową przy współudziale ducho-
wieństwa dekanatu Praszka oraz gości  
z Wielunia, Krzepic i Częstochowy.

• 13 sierpnia br. w uroczystość Matki 
Bożej Kalwaryjskiej, Mszy św. i proce-

sji fatimskiej przewodniczył nasz nowy 
ks. wikariusz Mariusz Gieszczyk.

• 22 sierpnia br. odrestaurowany został 
gruntownie główny krzyż na Golgocie 
oraz pomalowane schody nad kaplicą 
Grobu Chrystusa.

• 28 sierpień br. wykonany został Herb 
Ojca św. Jana Pawła II z kwiatów  
i krzewów obok sanktuarium o wymia-
rach: wysokości 16 metrów a szeroko-
ści 6 metrów.

• 30 sierpnia br. w tym dniu jak co roku 
w ostatnia sobotę sierpnia przybyła na 
naszą Kalwarię piesza pielgrzymka 
parafii dekanatu Gorzów Śląski z ks. 
dziekanem Józefem Dziuk na czele.

• 3 września br. odbyła się na Makowym 
Wzgórzu Dekanalny Dzień Chorych 
pod przewodnictwem J. E. Ks. Abp dr 
Stanisława Nowaka. Owa uroczystość 
rozpoczęła się w Sanktuarium a na-
stępnie wszyscy zgromadzenia z miej-
scowym duchowieństwem przeszli do 
kościoła Świętej Rodziny na Euchary-
stię. Na zakończenie owej uroczystości 
w Sali pielgrzymów pw. Św. Archanio-
łów odbyła się „Agapa” – uczta miło-
ści, przygotowana przez Kalwaryjskie 
Bractwo Męki Pańskiej w Praszce.

• 7 września br. w tym dniu jako I nie-
dzielę września na sumie o godz. 11.00 
odbyła się szczególna modlitwa dzięk-
czynno-błagalna za tegoroczne zbiory, 
tzw. „Dożynki Parafialne”, na których 
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szczególnie zaznaczyli swoją obecność 
wierni z Szyszkowa. 

• 10 września br. w tym dniu Salę dla 
pielgrzymów pw. Św. Archaniołów wy-
posażono w 100 dodatkowe krzesła oraz 
9 stolików. W tym wyposażeniu pomógł 
nam p. poseł Leszek Korzeniowski. 

• 14 września br. uroczystą sumę w świę-
to Podwyższenia Krzyża świętego, 
Święto erygowania naszej Kalwarii, 
święto Kalwaryjskiego Bractwa Męki 
Pańskiej oraz Rocznicę Konsekracji 
kościoła kalwaryjskiego odprawił Ks. 
infułat dr Ireneusz Skubiś – redak-
tor naczelny Tygodnika Katolickiego 
„Niedziela” z Częstochowy.

• 21 września br. odbyło się Walne Ze-
branie Kalwaryjskiego Bractwa Męki 
Pańskiej. Po zakończeniu trzyletniej 
kadencji został wybrany nowy Zarząd 
Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pań-
skiej w Praszce.

• 24 września br. ukazała się książka napi-
sana przez ks. dr Stanisława Gasińskie-

go a firmowana przez Polskie Stowa-
rzyszenie Pastoralistów i Duszpasterzy 
imienia Jana Pawła II przy współudzia-
le Sekcji Teologii Pastoralnej Wydziału 
Teologicznego Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
Główną racją ukazania się tej książki  
o pastoralnych implikacjach przepowia-
dania w twórczości jednego z wybitnych 
teologów polskich XX wieku, są walory 
merytoryczne pracy.

• 28 wrzesień br. rozpoczęta została bu-
dowa dwóch kaplic na Drodze Krzyżo-
wej naszej Kalwarii: Włożenia Krzyża 
i II upadku Pana Jezusa. Pierwsza ka-
plica jest fundowana przez ks. kustosza 
druga przez naszego ks. arcybiskupa.

• 01 października br ks. dr Stanisław 
Gasiński mianowany został adiunktem 
przy Zespole Naukowo-Dydaktycznym 
Homiletyki, Katechetyki i Pedagogiki 
Chrześcijańskiej Instytutu Teologicz-
nego w Częstochowie i otrzymał zle-
cenie zając dydaktycznych z Teologii 
Przepowiadania.

• 02 października br. zamontowana zo-
stała nowa skrzyń rozdzielcza aparatu-
ry napędowej naszych dzwonów.

• 03 października br. powstałą w naszej 
parafii grupa modlitewna, formacyjna 
„Dzieci Maryi”. Opiekę nad tą grupą 
objął ks. prefekt Mariusz Gieszczyk  
i p. katechetka Katarzyna Szmit.

• 05 października br. w tym dniu odbyło 
się na plebanii Zebranie Rady Duszpa-
sterskiej naszej Parafii i Kalwaryjskiego 
Bractwa Męki Pańskiej w Praszce. Jed-
nym z ważnych tematów poruszanych 
na tym zebraniu, była sprawa przecią-
gającego się docelowego podłączenia 
energetycznego kościoła parafialne-
go św. Rodziny, dzwonnicy, kaplicy 
Wniebowstąpienia Pańskiego dla 
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zmarłych i świętych Archaniołów; 
Michała Gabriela i Rafała. Wystąpio-
no z apelem do wiernych o dar serca na 
ten cel zgodnie z wcześniejszym ape-
lem. Przy kolędzie ofiarę na ten cel 
składamy na specjalnym blankiecie, 
na odwrocie którego znajduje się do-
datkowe szczegółowe wyjaśnienie.

• 07 października br. ks. dr Stanisław 
Gasiński mianowany został adiunktem 
Wydziału Teologicznego Uniwersyte-
tu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie i otrzymał zlecenie pro-
wadzenia wykładów w Studium Bi-
blijno-Pastoralnym, które umożliwiają 
odbycie studiów doktoranckich kapła-
nom, osobom zakonnym i wiernym 
świeckim z kraju i za granicy.

• 8 październik br. odrestaurowany zo-
stał cały dach pomieszczeń gospodar-
czych naszej parafii.

• 12 października br. odbył się doroczny 
tzw. Dzień Papieski. Tradycyjnie wie-
czorem w kościele świętej Rodziny od-
była się Wieczornica Papieska przygo-
towana przez katechetów pod kierun-
kiem ks. prefekta Mariusza Gieszczyk.

• 13 października br. uroczystemu zakoń-
czeniu nabożeństw fatimskich w cyklu 
półrocznym przewodniczył ks. dr Andrzej 
Przybylski – rektor Wyższego Semina-
rium Duchownego w Częstochowie.

• 15 października br. w tym dniu został 
poświęcony przez ks. proboszcza nowy 
herb papieski Jana Pawła II do prezbi-
terium kościoła kalwaryjskiego. Został 
on wyrzeźbiony i pozłocony oraz po-
srebrzony a jego fundatorem jest ks. 
prałat Stanisław Gasiński.

• 16 października br. w naszym Sanktu-
arium odbyła się 30-ta rocznicą pon-
tyfikatu Jana Pawła II. Po Mszy św.  
w kościele kalwaryjskim jak zawsze 
sprawowanej za Ojca św. Jana Pawła II 
w szesnastym dniu miesiąca, tradycyjnie 
jak co roku złożyliśmy kwiaty i znicze 
przy krzyżu Papieskim – Giewonckim.

• 19 października br. w uroczystej sumie 
w tym dniu uczestniczył kolega Karola 
Wojtyły – Jana Pawła II z lat dziecię-
cych i młodzieńczych w Wadowicach 
p. Eugeniusz Mróz, który zwrócił się 
po sumie do wiernych ze swoim świa-
dectwem. Owe szczególne spotkanie 
ze świadkiem świętości życia najwięk-
szego z rodu polaków przedstawił w nr 
46 br. nasz tygodnik diecezjalny „Nie-
dziela”. 

• 26 października br. w Wyższym Se-
minarium Duchownym w tym dniu 
przyjął strój duchownego nasz kleryk 
Dariusz Pilarski. Polecajmy jego osobę 
naszym modlitwom jak również klery-
ka Adama Polaka, który został supe-
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riorem kleryków I roku studiów w tym  
i naszego trzeciego kleryka Bartłomie-
ja Bartelskiego.

•  28 października br. w tym dniu odbyło 
się w prastarym kościele farnym i Te-
atrze w Sieradzu sympozjum zorganizo-
wane przez Polskie Stowarzyszenie Pa-
storalistów i Duszpasterzy im. Ojca św. 
Jana Pawła II oraz Komisję konferencji 
Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa 
Ogólnego pod przewodnictwem J. E. 
Ks. abp Stanisława Gądeckiego z Po-
znania. Tematem owego Sympozjum 
było planowanie duszpasterskie zgodnie 
z wytycznymi najnowszego Synodu Bi-
skupów w Rzymie. Z tej okazji Wydział 
Teologiczny Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
w numerze 8 Warszawskich Studiów 
Pastoralnych wydał zbiór artykułów 
na temat aktualnej sytuacji w kościele. 
Wśród nich jest artykuł na kilkunastu 
stronach ks. dr Stanisława Gasińskiego 
pt. „Przepowiadanie aktualizacją zba-
wienia w Kościele”. Pozycja była do 
nabycia w naszym Punkcie duszpaster-
skim „Nazaret”.

•  6 listopada br. rozpoczęto budowę czte-
rech nowych kaplic na naszej Kalwarii:  
I upadku P. Jezusa, Spotkanie z Matką, 
Szymon Cyrenejczyk i św. Weronika. 
Zostały zalane betonowe fundamenty 
tych kaplic. Są też w związku z tym 
częściowo zmodyfikowane fragmenty 
Dróżek Pana Jezusa przez firmę budu-
jącą drogi.

•  18 listopada br. zakończone zostało 
tynkowanie pomieszczeń towarzyszą-
cych Kaplicy Świętych Archaniołów, 
(Kantorka, łazienki, kotłowni WC , ko-
rytarza), która stanowi fundację z poza 
naszej parafii.

• 22 listopada br. Zakończono wyko-

nanie na kredyt monitoringu kościoła 
parafialnego, plebanii i części terenu 
kościelnego. Inwestycję tą zrealizowa-
no z powodu powtarzających się incy-
dentów noszących znamiona przestęp-
stwa np. uszkodzenia sakralnego mie-
nia. W Sanktuarium Kalwaryjskim już 
od dawna zainstalowany jest alarm. Z 
powodu nieustannego braku funduszy 
inne zabezpieczenia musiały poczekać 
na realizację. Czas jednak na tyle doj-
rzał, iż przystąpiono do realizacji tego 
przedsięwzięcia.

• 18 listopada br. zamontowano drabinki 
przeciwśniegowe na kaplicach: Wniebo-
wstąpienia Pańskiego i Świętych Archa-
niołów – Michała, Gabriela i Rafała.

Zebranie Rady Duszpasterskiej Pa-
rafii Świętej Rodziny i Kalwaryjskiego 
Bractwa Męki Pańskiej w Praszce, któ-
re odbyło się 05 października 2008 roku 
w auli katechetycznej na plebanii, wy-
tyczyło plan dalszych działań rozwoju 
Sanktuarium Kalwaryjskiego i naszej pa-
rafii. Na owym zebraniu poruszana była 
między innymi sprawa docelowego pod-
łączenia energetycznego kościoła Świętej 
Rodziny, dzwonnicy i kaplic Wniebo-
wstąpienia oraz Św. Archaniołów. Aktu-
alnie kościół Świętej Rodziny i te obiekty 
podłączone są doraźnie z plebanii. Poja-
wiają się jednak już awarie szczególnie w 
okresie jesienno-zimowym, kiedy pobór 
mocy jest zdecydowanie większy. Zawsze 
brakuje nam funduszy i dlatego ta spra-
wa była odwlekana. W związku z tym, 
podczas zbliżającej się kolędy, ofiary 
składane przy tej okazji przez wiernych 
na potrzeby kościoła będą przeznaczone 
na dokończenie docelowego podłączenia  
w energię elektryczną kościoła parafial-
nego Świętej Rodziny, dzwonnicy, ka-
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plicy Wniebowstąpienia Pańskiego dla 
zmarłych i kaplicy Świętych Archanio-
łów budowanej dla potrzeb parafialnych 
i sanktuaryjnych. Wszystkim składają-
cym dar serca na te cele najserdeczniej-
szy Bóg Zapłać na czele z tymi osobami 
czy rodzinami, które regularnie w ciągu 
roku pamiętają o bieżących potrzebach 
swojej parafii.

Gdyby każda rodzina w parafii zło-
żyła miesięcznie na potrzeby swojego 
kościoła parafialnego 18 złotych to nie 
byłoby problemu finansowego w para-
fii. Wielkie podziękowanie należy się tej 
grupie wiernych, która regularnie w cią-
gu roku składa ofiarę na kościół, dzięki 
czemu może on w ogóle funkcjonować. 

Stokrotny Bóg zapłać!

W ROKU 2008 SANKTUARIUM KALWARYJSKIE W PRASZCE 
ODWIEDZIŁY OPRÓCZ INDYWIDUALNYCH PIELGRZYMÓW 

NASTĘPUJĄCE GRUPY AUTOKAROWE:

05.03.2008 roku Pielgrzymka z Gliwic pod przewodnictwem p. Marii i Herberta 
Pytlikowiczów.

07.03. br. Pielgrzymka autokarowa wychowanków „Domu dla chłopców” im. 
Św. Stanisława kostki z Częstochowy wraz z siostrami Wynagrodzicielkami 
Najświetszego Oblicza i O. dominikaninem.

08.06. br Pielgrzymka kapłanów rocznika studiów miejscowego ks. kustosza w 24-tą 
rocznicę święceń kapłańskich.

23.07. br. Pielgrzymka wiernych z Warszawy oraz ks. dr Macieja Szymańskiego
11.06. br. Pielgrzymka autokarowa z Zawidowa i Henrykowa Lubańskiego pod 

przewodnictwem ks. Jana Marciniaka.
13.06. br. Pielgrzymka dzieci pierszokomunijnych z Parafii Sternalice pod przewodnictwem 

katechetek Katarzyny Morawiak, Małgorzaty Baros.
16.06. br. Pielgrzymka dzieci pierszokomunijych ich rodziców i wychowawców z parafii 

Kościeliska z ks. prob. Józefem Zyzik oraz z parafii Biskupice z ks. prob. Bernardem 
Joszko.

21.06. br. Pielgrzyka świeckich III Zakonu z Górnego Śląska pod przewodnictwem  
OO. Franciszkanów.

06.07. br. Pielgrzymka Salezjańska pod przewodnictwem duszpasterzy ks. Leonarda 
Szewczyk i ks. Jarosława Kuśmierza.

13.07. br. 74 –ta Piesza Pielgrzymka z Poznania, grupa IX w liczbie blisko 300 osób  
w tym kapłani, siostry zakonne, klerycy pod przewodnictwem ks. Jarosława Cobler.

16.07. br. Kapłani z Zawiercia.
19.07. br. Księża profesorzy z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  

w Warszawie na czele z Prodziekanem wydziału Teologicznego ks. prof. dr heb. 
Janem Przybyłowskim

10.08. br. OO. Franciszkanie – Bernardyni na czele z O. dr Romualdem Kośla, rektorem 
Wyższego Seminarium Duchownego OO. Franciszkanów Bernardynów w Kalwarii 
Zebrzydowskiej.
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14.08. br. Pielgrzymka autokarowa z Ozimka i okolic w diecezji opolskiej pod 
przewodnictwem p. J. Urbańczyk.

30.08. br. Pielgrzymka piesza, doroczna parafii dekanatu Gorzów Śląski pod 
przewodnictwem ks. dziekana Józefa Dziuk – Gorzów Śląski, ks. prob. Bernarda 
Joszko - Biskupice i ks. Konrada Wawrzyniak – Sternalice.

30.08. br. Pielgrzymka autokarowa parafii Hojny Huta z ks. proboszczem Mirosławem 
Orzechowskim.

14.09. br. Pielgrzymka autokarowa z 
parafii Kościan pod przewodnictwem  
p. Wandy Atminis.

17.10. br. Pielgrzymka autokarowa uczniów 
i opiekunów Katolickiego Liceum 
i Publicznego Gimnazjum w Wie-
luniu pod przewodnictwem ks. Pawła 
Otręby i p. Barbary Radeckiej. Na 
zakończenie pielgrzymki młodzież 
została zaproszona na agapę w Sali 
Pielgrzymów. 

19.10. br. Pielgrzymowanie p. Eugeniusza 
Mroza z Opola, najbliższego sąsiada 
z za ściany i serdecznego kolegi ze 
szkoły podstawowej i średniej Karola 
Wojtyły /Jana Pawła II/ aż do matury i 
do końca życia.

25.10 br. Pielgrzymka ks. kanonika Tadeusza 
Stępnia – naszego rodaka połączona  
z odprawieniem Mszy św. jubileuszu  
50-lecia kapłaństwa wspólnie z naj-
bliższą rodziną. Ks. kanonik miał 
święcenia kapłańskie 25 października 1958 roku w starym kościele w Praszce, 
ale zapragnął, by ta Jego Jubileuszowa Eucharystia była sprawowana na Kalwarii 
w Praszce, która powstała na pamiątkę jubileuszu 400-lecia istnienia Kalwarii 
Zebrzydowskiej. Z tą pierwszą polską Jerozolimą czuje się bowiem duchowo 
związany nasz Czcigodny Jubilat, któremu życzymy nieustannej opieki Matki Bożej 
Kalwaryjskiej na długie lata życia dziękując za wszelką życzliwość dla Bożego 
działa na Kalwarii w Praszce.

31.10. br. Pielgrzymka pracowników Muzeum ziemi Wieluńskiej z Wielunia.
08.11. br. Międzyparafialna pielgrzymka (100 osób) z diecezji opolskiej i gliwickiej 

zorganizowana przez Apostolstwo Modlitwy przy parafii Św. Michała Archanioła  
w Kotulinie pod przewodnictwem Brata Huberta Heiter.

09.11. br. Pielgrzymka autokarowa z parafii Pichlice w diecezji kaliskiej pod 
przewodnictwem ks. proboszcza Józefa Kaczmarek.
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OTOCZMY TROSKĄ ŻYCIE
 Motto nowego roku duszpasterskiego 2008/2009
 Od I niedzieli Adwentu, 30 XI 2008 roku

„Aby mieli życie i mieli je w obfitości”
      Motyw biblijny z J 10,10b 

Bóg pozwala nam przeżywać kolejny Adwent – błogosławiony czas, nowy rok 
Kościelny w którym podejmujemy trud duchowego zmagania się, podsumowania i rewizji 
własnego postępowania w świetle słowa Bożego. Już samym oczekiwaniem na jego 
przyjście jesteśmy zobowiązani, aby nie tylko przyjąć Jego światło do naszych serc, ale 
przede wszystkim dawać świadectwo, iż Bóg jest Tym, który daje życie w pełni. Chrystus 
teraz, jak i ponad 2000 lat temu, przychodzi do każdego z nas w prostocie i uniżeniu, 
w ubóstwie i ciszy. Przychodzi do świata pełnego wojen, głodu, niesprawiedliwości, 
korupcji, świata pozbawionego wrażliwości na los człowieka. To od nas zależy, czy 
pozwolimy Mu przejść niezauważonym. To od nas zależy, jak wykorzystamy dany 
nam czas. Niech radosne Marana tha! – pełne wiary, nadziei i miłości – stanie się naszą 
wspólną modlitwą podczas codziennego oczekiwania na przyjście Zbawiciela, a przede 
wszystkim niech zagości na stałe w naszych sercach.
      Szczęść Boże !

 Ks. Stanisław Gasiński
 proboszcz

REKOLEKCE ADWENTOWE
Parafia Świętej Rodziny w Praszce

KALWARIA PRASZKOWSKA
14 – 16 grudnia 2008 roku

III Niedziela Adwentu – 14 XII 2008 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 nauka 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 młodzieży i dorosłych
  - Nauka stanowa dla młodzieży od I klasy gimnazjalnej wzwyż
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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 gimnazjalnej 
17.00  Msza św. z nauką ogólną dla dorosłych i młodzieży ponad gimnazjalnej
  /Z racji 16-tego dnia miesiąca ta Eucharystia będzie sprawowana również o rychłą 

beatyfikację i kanonizację Ojca św. Jana Pawła II/

PLAN SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ 16 XII /Wtorek/

Rano 8.00 – 11.30 dla dzieci, młodzieży, dorosłych – drugiej zmiany, chorych, starszych 
wiekiem.

Po południu 15.00 Szkoły Podstawowe i Gimnazjum
       16.00 Młodzież szkół średnich ponad gimnazjalnych w tym przyszłoroczni  

  kandydaci do bierzmowania. Dorośli.

Rekolekcjom przewodniczyć będzie Ks. Mariusz Fukacz – redaktor Tygodnika Katolickiego 
Niedziela w Częstochowie

Niedziela 28 XII 2008 roku

SUMA ODPUSTOWA O GODZ. 12.00

Przewodniczy ks. infułat dr Ireneusz Skubiś – redaktor naczelny Tygodnika 
Katolickiego „Niedziela” w Częstochowie. 

WSPÓLNE JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

„… Chociaż miłość małżeńska jest miłością wyłączną, jako najgłębszy wyraz pełnego 
oddania siebie, tkwi w niej również moc ofiarnego przyjmowania potomstwa i rozciągnięcia 
opieki i posługi na członków szerzej pojętej rodziny, lokalnej społeczności, społeczeństwa 
jako całości. Rodzina chrześcijańska spełnia rolę kluczową w małych wspólnotach 
chrześcijańskich oraz w życiu i posłannictwie Kościoła. I chociaż żadna rodzina nie jest 
wolna od grzechu i egoizmu, oraz od napięć jakie one wywołują, potęga Ducha Świętego 
pozwala wszystko wybaczyć i przezwyciężyć, rodzina zaś może uczestniczyć w stojącym 
przed Kościołem zadaniu dążenia do pojednania, jedności i pokoju” 

 /Jan Paweł II, Nairobi – Kenia, 18 VIII 1985 r./.
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DOBA EUCHARYSTYCZNA
Od 31 XII 2008 – 01 I 2009 roku

Plan adoracji Najświętszego Sakramentu 
przez wiernych poszczególnych rejonów parafii

  7.00  Msza Święta
  7.30  Rozpoczęcie Adoracji Najświętszego Sakramentu, prowadzi Oaza młodzieżowa  

 – Grupa modlitewna (ks. wikariusz)
  8.00  Młodzież od klas I Gimnazjum wzwyż (prowadzą katecheci świeccy z ks. 

prefektem)
  9.00  ul. Listopadowa 15
10.00  ul. Listopadowa 17
11.00  ul. Listopadowa 20
12.00  ul. Listopadowa 22
13.00  ul. Listopadowa 24
14.00  ul. Skłodowskiej 1
15.00  ul. Skłodowskiej 3
16.00  ul. Chłopska, ul. Rolnicza, ul. Kolorowa, ul. Maków, ul. Astrów, ul. Bratków, 
 ul. Chabrów, ul. Mickiewicza, Niemcewicza, Małachowskiego, Kołłątaja, Staszica, 

Mickiewicza 28 A, Dzieci Maryi, Ministranci i Lektorzy
17.00 MSZA ŚWIĘTA NA ZAKOŃCZENIE STAREGO ROKU
18.00  Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej w Praszce, Koła 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 2009 roku obchodzą nasze dzieci

 „Matka jest geniuszem dziecka”
   Friedrich Hegel

Styczeń:  Dominik Dawid Nowak, Oskar Szyszka
Luty:  Maja Anna Dudek, Stanisław Maciej Molik 
Marzec:  Patryk Urbaniak, Kacper Krzyżanowski, Klaudia Maria Nowak,
  Bartosz Adma Wdowiak, 
Kwiecień:  Wojciech Bartosz Głowacki, Zofia Żara, Amenia Aneta Kotarska
Maj:  Patryk Piotr Kubacki, Julia Brzęczek
Czerwiec:  Roksana Dolna, Marcel Marcin Żyta, Bartosz Robert Adamski,
  Adma Kacper Cebula, Milena Wiktoria Świtała
Lipiec:  Sebastian Smela, Sandra Marianna Pinkosz, Piotr Kaczmarek,
  Cezary Kowalczyk, Julia Lisges, Zuzanna Kaczmarek, Monika Farada  
 Szczypior, Natalia Halina Szczypior, Weronika Pilarska, Izabela Wiktoria  
 Marciniak
Sierpień:  Jakub Kazimierz Mangold, Wiktoria Olszańska, Zofia Borycka, 
 Oskar Konrad Serweta
Wrzesień:  Weronika Anna Jankowska, Nadia Hanna Pyzalska, Roksana Rozalia  
 Pawlak, 
Październik:  Maja Marta Uryga, Sebastian Kajetan Sokolniki, Kacper Materak, 
 Nadia Zofia Mulas,
Listopad:  Mikołaj Marcin Zawadzki, Olga Maria Słowik, Oliwia Anna Wilczyńska,  
 Wiktoria Teresa Chłód, Krystian Szaniec, Maja Smugowska, 
Grudzień:  Wiktoria Agnieszka Pamuła, Roksana Zygmunt
 
Msze św. dziękczynno-błagalne rocznicy Chrztu św. są odprawiane w naszym 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. Po Mszy św. 
udzielamy dziecku specjalnego błogosławieństwa. Prosimy ze sobą zabrać na tę Mszę św. 
świecę chrzcielną dziecka, można też zaprosić rodziców chrzestnych.
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I ROCZNICĘ ZAWARCIA SAKRAMENTALNEGO ZWIĄZKU 
MAŁŻEŃSKIEGO

w 2009 roku będą obchodzić następujące pary małżeńskie:

Styczeń:  Marta i Krzysztof Smela
Kwiecień:  Magdalena i Krzysztof Słowik 
Czerwiec:  Magdalena i Ariel Chłód, Katarzyna i Łukasz Ławny,
 Anna i Ryszard Gołdyn, Barbara i Tomasz Tabaka,
 Agnieszka i Piotr Gajda, Magdalena i Paweł Orzechowski, 
Lipiec:  Agnieszka i Tomasz Pamuła, Joanna i Józef Galli,
  Anna i Andrzej Goj, Zuzanna i Tomasz Grzegorzewicz,
  Joanna i Jarosław Woziwoda, 
Sierpień:  Elżbieta i Tomasz Pietras, Beata i Mirosław Wloka,
 Halina i Arkadiusz Wanowski, Katarzyna i Bartosz Giza,
  Grażyna i Maciej Sikora, Karolina i Jan Zaremba,
  Anna i Tomasz Bednarski, Teresa i Krzysztof Wieczorek,
  Aneta i Adam Strzelecki, Anna i Michał Szymański 
Wrzesień:  Marlena i Tomasz Cybulski, Marlena i Michał Grygiel, 
  Marta i Piotr Osipiak, Małgorzata i Damian Wicher,
Październik:  Aneta i Dariusz Woźny, Monika i Jakub Sołtysiak 

Mszę św. dziękczynno-błagalną rocznicy zawarcia sakramentalnego związku 
małżeńskiego należy rezerwować odpowiednio wcześniej, by można było w da-
nym dniu czy tygodniu skorzystać z wolego terminu.

„Mówią, że miłość umiera między dwojgiem ludzi. To nieprawda, nie umiera. 
Opuszcza tylko człowieka. Odchodzi, gdy na nią nie zasługuje.”

 (William Faulkner)



��

I ROCZNICA ŚMIERCI OSÓB ZMARŁYCH 
Z NASZEJ RODZINY PARAFIALNEJ 

„ Jeżeli chcesz osiągnąć życie wieczne, zachowaj przykazania „ 
        (Mt 19, 23)

W 2009 roku po nagrodę do Boga odeszli:

Styczeń:  Wiktoria Zofia Borgul, Kazimiera Błach 
Luty:  Michalina Kik
Marzec:  Eleonora Popczyk, Aleksy Nalichowski
Kwiecień:  Stefania Kowalczyk, Włodzimierz Mrowiński
Czerwiec:  Stanisława Strzelczak, Zdzisław Szulc, Józef Klich,
  Arkadiusz Bystrzykowski
Lipiec:  Marianna Paluch 

 Sierpień:  Piotr Aleksander Pecela, Anna Dąbrowska,
   Michał Lorkiewicz, Wiesław Karcz

Październik:  Andrzej Witek

 Śmierć to nie tylko ostatnia chwila życia. Towarzyszy ona życiu ludzkiemu 
od samego początku. Całe życie jest równocześnie umieraniem. Tak patrzył na 
zjawisko śmierci filozof pogański L. A., Seneka (+ 65). „ … Umieramy co dzień. 
Co dzień bowiem tracimy jakąś cząstkę życia, a nawet wtedy, kiedy rośniemy, życie 
maleje. Najpierw mija niemowlęctwo, potem dzieciństwo, a wreszcie młodość. 
Każda miniona chwila aż po dzień wczorajszy jest już na zawsze stracona; nawet 
ten dzień, który właśnie przeżywamy, musimy dzielić ze śmiercią. Jak klepsydry 
nie opróżnia ostatnia kropla, lecz wszystkie przedtem wysącza woda, tak i naszej 
śmierci nie powoduje ostatnia godzina, lecz ona ją tylko dopełnia: doszliśmy do 
niej, ale szliśmy długo”.

 (L. A. Seneka, List moralny do Lucyliusza)
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DLACZEGO TAK WAŻNE JEST PRZYGOTOWANIE
 DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA?

O obliczy kościoła w Polsce XXI wieku będzie decydowało obecne pokolenie 
polskiej młodzieży. Nie trzeba przeprowadzać wielkich badań socjologicznych, 
aby zauważyć, że tej młodzieży jakoś trudniej przychodzi otworzyć się na 
spotkanie z Bogiem, na Zycie z Nim. Religijność młodzicy jest selektywna, 
niekonsekwentna, o silnych tendencjach relatywistycznych w dziedzinie moralnej. 
Wszystko to zapowiada, że wartości religijne nie będą dotykały głębokich warstw 
osobowości polskich katolików XXI wieku. Jak temu przeciwdziałać? Jak 
doprowadzić młodzież do głębokiego przekonania religijnego? Jak jej zaszczepić 
styl życia zgodny z Ewangelią?

Poszukiwania i działania duszpasterskie muszą iść w różnych kierunkach. 
Jedną z podstawowych form duszpasterstwa dzieci i młodzieży jest katecheza, 
realizowana w szkolnej rzeczywistości. Lecz duszpasterstwa dzieci i młodzieży 
nie można jednak ograniczyć do samej tylko katechezy szkolnej. Stąd dalsze 
spotkania formacyjne przy parafiach, mające za zadanie4 umocnienie Wiery  
i przygotowania do sakramentów świętych w tym bierzmowania.. Wszak sami 
kandydaci do bierzmowania w czasie obrzędu sakramentu wypowiadają słowa: 
„Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do mężnego 
wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.” Odpowiadając na tą 
deklarację, pragniemy przygotować do świadomego wypowiedzenia tych słów, 
przez niedzielną Mszę świętą, sakrament pokuty i pojednania, środowe czuwania 
kalwaryjskie, nabożeństwa okresowe, utrwalanie katechizmu. To jest postawa 
wiary każdego wierzącego człowieka. Aby ułatwić to przygotowanie, wkładamy 
w wasze dłonie dzienniczki duchowe, niech one będą obrazem waszych spotkań  
z Jezusem na niedzielnej Eucharystii, waszego serca uobecnionego w sakramencie 
pokuty i pojednania, umiłowania Matki Bożej Kalwaryjskiej, która króluje także 
w Praszce a zarazem odpowiedzi na prośbę Ojca świętego Jana Pawła II, 

który tak szczególnie prosił nas o modlitwę w Praszce. 
Niech umocnieniem w przygotowaniu do sakramentu 

bierzmowania będą słowa z Listu Apostolskiego 
Jana Pawła II: „Idźmy naprzód z nadzieją! 

Nowe tysiąclecie otwiera się przed Kościołem 
niczym rozległy ocean, na który mamy wypłynąć, 

licząc na pomoc Chrystusa”.
Ks. Mariusz Gieszczyk

 wikariusz
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Księdza Prałata dra Stanisław Gasińskiego
– Kustosza Sanktuarium Kalwaryjskiego

i Proboszcza Parafii Świętej Rodziny  
w Praszce.

Msza św. dziękczynno-błagalna 
– jubileuszowa

będzie sprawowana 14 czerwca o godz. 11.00
w kościele Świętej Rodziny w Praszce.

Zawierzenie na dalszą drogę życia 
kapłańskiego odbędzie się po 

tej Eucharystii w Sanktuarium 
Kalwaryjskim.

Ks. Stanisław Gasiński - biogram

Ks. Stanisław Gasiński – kapłan archidiecezji 
częstochowskiej. Urodzony 19.09.1959 roku  
w Skawinie. Świadectwo dojrzałości uzyskał w Liceum Ogólnokształcącym 
im. Ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie 31.05.1978 roku. Święcenia kapłańskie 
przyjął z rąk bp Tadeusza Szwagrzyka w katedrze w Częstochowie 10.06.1984 roku. 
Magisterium uzyskał na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie 20.06.1984 
roku. Został mianowany przez Władze Duchowne diecezji częstochowskiej diecezjalnym 
referentem duszpasterstwa kręgów i ruchów rodzin „Domowy Kościół” 14.01.1986 
roku. W latach 1985 – 1988 będąc wikariuszem w imieniu Wydziału Duszpasterstwa  
Rodzin Kurii Diecezjalnej w Częstochowie budował Dom Samotnej Matki i Dziecka 
w Żarkach Mieście. Od 29.08.1988 roku do chwili obecnej jest proboszczem powołanej 
do istnienia nowej parafii dla południowo-wschodniej części miasta Praszki. Od 
01.01.1992 roku jest redaktorem naczelnym gazety parafialnej „Familia Christiana”. 
Odbył studia podyplomowe na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie uzyskując stopień licencjata Świętej Teologii 10.06.1997 
roku. Uchwałą Zarządu Polskiego Towarzystwa Teologicznego w Krakowie 28.04.1998 
roku został przyjęty do grona tegoż towarzystwa. Jest organizatorem życia parafialnego 
i budowy wszystkich obiektów sakralno-duszpasterskich; kościołów i kaplic w Praszce 
na Makowym Wzgórzu. Budowa Domu Samotnej Matki i Dziecka w Żarkach Mieście, 
a następnie tworzenie od podstaw parafii Świętej Rodziny w Praszce stanowią rację 
dla których arcybiskup metropolita częstochowski podniósł ks. Stanisława Gasińskiego 
do godności kanonika honorowego Kolegiackiej Kapituły Zawierciańsko-Żareckiej 



�0

Wydawca: Rzymskokatolicka Parafia Świętej Rodziny w Praszce – Kalwaria Praszkowska
Redaguje zespół – Ks. dr Stanisław Gasiński Al. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 24, 46-320 Praszka

16.09.2002 roku. Jego staraniem i w dużej mierze przy zaangażowaniu jego własnych 
funduszy powstało Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej w Praszce 
dekretem arcybiskupa metropolity częstochowskiego 11.10.2002 roku a ks. Stanisław 
Gasiński został jego kustoszem. Natomiast erygowanie Kalwarii w Praszce przez 
Władze duchowne archidiecezji częstochowskiej nastąpiło 13.09.2004 roku. 

Na Kalwarii tej rokrocznie odgrywane są Misteria; Niedzieli Palmowej, Wielkiego 
Czwartku i Wielkiego Piątku, których autorem i reżyserem jest ks. Stanisław Gasiński 
jak również mecenasem sztuki obiektów sakralnych. Znaczenie dzieła ks. Stanisława 
Gasińskiego podkreśliły Władze województwa opolskiego przyznając odznakę honorową   
„Za zasługi dla województwa opolskiego”. Jako asystent Stowarzyszenia Rodzin Katolickich 
był inicjatorem powstania Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego w Częstochowie. Z ini-
cjatywy ks. Stanisława Gasińskiego powstała Fundacja „Familia Christiana”, Centrum 
Duszpasterstwa Rodzin i Poradnia Życia Rodzinnego w Praszce. Zainspirował i moderuje 
akcje charytatywne na rzecz rodziny. Jest autorem Modlitewnika Praszkowskiego – „Oto 
Matka Twoja” oraz autorem artykułów, rozważań, wywiadów, sprawozdań drukowanych 
w tygodnikach kościelnych i świeckich. Wygłosił kilkadziesiąt odczytów. Zainspirował 
także powstanie Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej w Praszce, które powołał do 
istnienia ordynariusz miejsca 23.02.2005 roku. Bractwo to uzyskało statut Organizacji 
Pożytku Publicznego 16.03.2006 roku przez Sąd gospodarczy w Opolu. 

W uznaniu zasług papież Benedykt XVI przyjął go do grona Kapelanów Honoro-
wych Jego Świątobliwości (Prałat) 29.12.2005 roku. Natomiast za działalność społeczną 
i religijną Rada Miejska w Praszce nadała mu honorowe obywatelstwo 25.04.2006 
roku. Nawiązał też kontakty partnerskie z parafiami Pollau w Austrii oraz Mutterstadt 
w Niemczech. W związku z tym odbył liczne, regularne podróże zagraniczne w celach 
pastoralnych. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów i Duszpasterzy 
im Jana Pawła II w Warszawie oraz Oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego 
w Częstochowie. Ks. Stanisław Gasiński obronił na Uniwersytecie Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie pracę doktorską w dniu 30.04.2008 roku. Rada Wydziału 
Teologicznego UKSW na posiedzeniu w dniu 12 maja 2008 roku nadała w/w stopień 
naukowy doktora nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej - fundamentalnej. 
Obowiązki kapłańskie łączył z badaniami naukowymi. Wykłada na Uniwersytecie 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz w Instytucie Teologicznym  
w Częstochowie.


