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A światłość w ciemności 
  świeci                  
i ciemność jej nie ogarnęła
a słowo stało się ciałem
i zamieszkało wśród nas.

	 Chrystus	przyszedł	na	
świat,	 aby	 światłem	 dobrej	Nowiny	 przeniknąć	mroki	 ziemskiego	 życia.	
Niech	zatem	radość	płynąca	z	Betlejemskiej	Groty	zabłyśnie	w	Waszych	
sercach	i	prowadzi	Was	oraz	Wasze	Rodziny	drogą	Chrystusowego	pokoju.	
Wszystkim,	 którzy	 swoją	 pracą,	 ofiarą	 i	 modlitwą	 przyczyniają	 się	 do	
rozwoju	Sanktuarium	Kalwaryjskiego	i	Parafii	Świętej	Rodziny	w	Praszce	
wiele	radości	i	pełnej	obfitości	błogosławieństwa	Bożego	oraz	nieustannej	
opieki	Matki	Bożej	Kalwaryjskie	życzy

	 Ks.	prałat	Stanisław	Gasiński	-	proboszcz,	
	 Rada	Duszpasterska
	 Ks.	wikariusz	Mariusz	Gieszczyk
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WAŻNIEJSZE DATY Z ŻYCIA SANKTUARIUM 
KALWARYJSKIEGO W PRASZCE

W MIJAJĄCYM ROKU KOŚCIELNYM 2009

•	 25	 Listopada	 2008	 r.	 zakończono	 tynkowanie	 pomieszczeń	 towarzyszących	 kaplicy	
świętych	archaniołów,	zamontowano	nagłośnienie	i	ołtarz	dzięki	fundacji	z	poza	na-
szej	Parafii	p.	Kazimierza	Pychyńskiego.

•	 29	listopada	br.	firma	budowy	dróg	p.	Tadeusza	Garygi	zakończyła	prace	przy	budowie	
nowych	odcinków	Dróżek	Pana	Jezusa	na	Kalwarii	w	Praszce.

•	 10	grudnia	br.	zakończona	została	budowa	szamba	przy	alei	Pielgrzymów.
•	 14	grudnia	br.	 zawisła	w	Sanktuarium	pod	chórem	płyta	marmurowa,	upamiętniają-

ca	testamentalne	słowa	Jana	Pawła	II	skierowane	do	mieszkańców	Praszki	 i	okolicy	
w	Kalwarii	zebrzydowskiej	i	Watykanie.	Stanowi	ona	fundację	miejscowego	ks.	pro-
boszcza.

•	 19	grudnia	br.	zakupiono	paliwo	grzewcze	do	ogrzewania	kościoła	Świętej	Rodziny.	
Koszta	z	tym	związane	pokryte	zostały	z	ofiar	złożonych	przez	wiernych	przy	przyjmo-
waniu	opłatków	na	stół	wigilijny.

•	 2	stycznia	2009	roku	zostały	zamontowane	drabinki	przeciwśniegowe	wokół	kaplicy	
Wniebowstąpienia	Pańskiego	i	świętych	archaniołów,	które	stanowią	fundację.

•	 23	styczna	br.	ocieplono	sufit	kaplicy	zaśnięcia	Matki	Bożej,	wejścia	bocznego	koś-
cioła	kalwaryjskiego,	korytarza,	łazienki	i	sanitariatu.	Także	pomalowano	sufity	tych	
pomieszczeń.

•	 17	stycznia	br.	firma	geodezyjna	dokonała	pomiarów	 terenu	kościelnego	w	związku	
z	docelowym	podłączeniem	w	energię	elektryczną	kościoła	parafialnego	świętej	Ro-
dziny	i	kaplic	świętych	archaniołów	i	Wniebowstąpienia	Pańskiego	oraz	dzwonnicy	 
a	także	terenu	przeznaczonego	na	nowy	cmentarz	parafialny.

•	 27	styczna	zamontowano	nowe	tabernakulum	w	kościółku	ukrzyżowania	i	Grobu	Pana	
Jezusa.	Tabernakulum	to	stanowi	fundację	miejscowego	ks.	proboszcza	z	ofiar	złożo-
nych	księdzu	przy	kolędzie	na	jego	roczne	utrzymanie.

•	 29	stycznia	br.	wykonano	gablotę	wystawową	z	herbem	papieskim	przez	górali	na	re-
likwię	–	osobisty	ornat	ojca	św.	Jana	Pawła	II,	który	otrzymaliśmy	od	J.	e.	Ks.	kardy-
nała	Stanisława	Dziwisza	z	Krakowa.

•	 6	lutego	br.	wykonane	zostało	oświetlenie	halogenowe	kościoła	świętej	Rodziny.	za-
wieszono	4	duże	halogeny	po	250	Vat	oraz	dwa	mniejsze	nad	bramami	kaplic.	Wyko-
nano	także	16	gniazd	elektrycznych	na	słupach	nośnych	kościoła	parafialnego.

•	 8	lutego	br.	na	zebraniu	członkowie	Rady	duszpasterskiej	(19	osób)	zasugerowali	po-
trzebę	ufundowania	przez	naszą	parafię	jednej	z	kaplic	Drogi	Krzyżowej	na	Kalwarii	 
w	Praszce	–	Szymon	Cyrenejczyk	pomaga	dźwigać	krzyż	Chrystusa.	Fundacja	 ta	ma	
stanowić	wotum	za	25	–lecie	biskupstwa	J.	e.	Ks.	abp	dr	Stanisława	Nowaka	i	25	–	lecie	
kapłaństwa	ks.	prał.	dr	Stanisława	Gasińskiego	budowniczego	miejscowej	Kalwarii.

•	 10	lutego	zamontowano	nowe	okno	do	powstającej	kaplicy	zaśnięcia	Matki	Bożej.
•	 20	 luty	 br.	 zamontowane	 zostały	 nowe	 metalowe	 schody	 na	 strych	 kaplicy	 

Wniebowstąpienia	Pańskiego.	Jest	to	fundacja	ofiarodawcy	tej	kaplicy.
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•	 27	 lutego	br.	zainstalowane	zostało	nowe	oświetlenie	w	pomieszczeniach	 towarzyszą-
cych	kaplicy	świętych	archaniołów	i	na	strychu	kaplicy	Wniebowstąpienia	Pańskiego.

•	 3	marca	br.	przywiezione	zostały	przez	artystów	z	Lublina	uzupełniające	obrazy	na	krzyże	
stacji	Drogi	zmartwychwstania,	które	stanowią	fundację	miejscowego	ks.	proboszcza.

•	 10	marca	br.	firma	ciesielska	wykonała	zadaszenia	nad	siedmioma	nowymi	fundamen-
tami	kaplic	Drogi	Krzyżowej	na	Kalwarii.	Natomiast	firma	blacharska	rozpoczęła	przy-
gotowanie	pokrycia	blachą	zadaszonych	kaplic.

•	 14	marca	br.	śląskie	Przedsiębiorstwo	Techniczno-Budowlane	w	Kluczborku	wykonało	
nieodpłatnie	betonowy	szkielet	pod	ołtarz	polowy	na	szczycie	Kalwarii.

	 ołtarz	 ten	 z	 ambonką	 obłożony	 został	 płytami	 granitowymi	 i	 stanowi	 on	 fundację	 
p.	Cecylii	i	zbigniewa	Kaliciaków	z	Kluczborka.

•	 22	marca	br.	rozpoczęły	się	doroczne	rekolekcje	wielkopostne,	które	trwały	4	dni	łącz-
nie	z	rekolekcjami	szkolnymi	Publicznego	gimnazjum	im.	ojca	Świętego	Jana	Pawła	II.	
Rekolekcjom	przewodniczył	o.	Faustyn	Kuśmierz	ofm	z	Kalwarii	zebrzydowskiej.

•	 27	marca	br.	zamontowany	został	nowy	ołtarz	w	kaplicy	zaśnięcia	Matki	Bożej	a	także	
wyrzeźbione	i	pozłocone	znaki	prowadzące	do	tej	kaplicy.	Jest	to	fundacja	miejscowe-
go	ks.	proboszcza.

•	 27	marca	br.	malowane	były	pomieszczenia	towarzyszące	kaplicy	św.	archaniołów.
•	 28	marca	br.	wykonano	w	Kluczborku	dokumentację	docelowego	podłączenia	kościoła	

świętej	Rodziny	w	energię	elektryczną	i	przedstawiono	ją	do	zatwierdzenia	przez	Re-
jonowy	zakład	energetyczny	w	Lublińcu.

•	 2	kwietnia	br.	w	czwartą	rocznicę	śmierci	ojca	św.	Jana	Pawła	II	poświęcona	została	
w	 trakcie	Mszy	 św.	 gablota	 z	 ornatem	 Jana	Pawła	 II	w	Sanktuarium	Kalwaryjskim	 
a	następnie	odbył	się	apel	Maryjny	przy	krzyżu	„giewonckim	–	papieskim”.

•	 3	kwietnia	br.	podpisana	została	umowa	między	Parafią	św.	Rodziny	w	Praszce	a	za-
kładem	energetycznym	w	sprawie	docelowego	podłączenia	kościoła	Świętej	Rodziny	
w	energię	elektryczną.

•	 4	kwietnia	zamontowany	został	granitowy	ołtarz	z	ambonką	przed	kościółkiem	Ukrzy-
żowania	i	Grobu	Chrystusa,	który	jest	fundacją.

•	 5	kwietnia	br.	 odbyło	 się	doroczne	uroczyste	poświęcenie	palm	przy	bramie	ośmiu	
Błogosławieństw	 a	 następnie	misterium	Niedzieli	 Palmowej	 z	 uroczystym	wjazdem	
Pana	Jezusa	na	osiołku	do	Jerozolimy.

•	 9	kwietnia	br.	odbyło	się	Misterium	Wielkiego	Czwartku	w	kościele	świętej	Rodziny	
oraz	obrzęd	umycia	nóg	12	mężczyznom	na	pamiątkę	umycia	nóg	12	apostołom	przez	
Pana	Jezusa	w	Wieczerniku.

	 Na	Mszy	św.	Wieczerzy	Pańskiej	każda	rodzina	naszej	parafii	otrzymuje	rokrocznie	na	
pamiątkę	połamania	się	Pana	Jezusa	chlebem	z	apostołami	podczas	ostatniej	wieczerzy,	
chleb	miłości	bratniej	Świętej	Rodziny	na	stół	wielkanocny.	

•	 10	kwietnia	br.	o	godz.	15.00	odbyło	się	Misterium	Męki	Pańskiej	a	w	jego	trakcie	Dro-
ga	Krzyżowa	na	Kalwarii.	Po	tym	nabożeństwie	w	Sanktuarium	Kalwaryjskim	odbyło	
się	 ucałowanie	 relikwii	 świętego	Krzyża	 przez	wiernych.	Na	 obchody	 te	 przybywa	
rokrocznie	coraz	więcej	pielgrzymów,	pątników.	Ceremonie	Wielkiego	Piątku	odbyły	
się	natomiast	w	kościele	świętej	Rodziny	jak	zawsze	o	godz.	18.00.
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•	 13	kwietnia	br.	wygłoszone	zostały	zapowiedzi	alumna	adama	Pawła	Polaka	–	kandy-
data	do	święceń	diakonatu,	naszego	rodaka.

•	 13	 kwietnia	 br.	Mszę	 św.	 na	
szczycie	 Kalwarii	 odprawił	
J.	 e.	 Ks.	 abp	 dr	 Stanisław	
Nowak	 w	 trakcie	 której	 po-
święcił	 nowe	 tabernakulum	
w	 kościółku	 ukrzyżowania	 
i	 Grogu	 Chrystusa,	 które	
ufundował	 miejscowy	 ks.	
proboszcz.	 Następnie	 dostoj-
ny	 celebrans	 poświęcił	 na	
zewnątrz	tego	kościółka	mar-

murowy	ołtarz	z	ambonką,	których	
fundatorami	 są	 p.	 Kaliciakowie	
z	 Kluczborka.	 Po	 eucharystii	 ks.	
arcybiskup	 poświęcił	 na	 Kalwarii	
nowe	 stacje	 Drogi	 zmartwych-
wstania	–	Światła.	W	uroczystości	
tej	 brali	 udział	 Rycerze	 i	 Damy	

zakonu	Bożego	Grobu	z	 Jerozo-
limy	 z	 ks.	 infułatem	 Marianem	
Mikołajczykiem	na	czele,	Człon-
kowie	 Kalwaryjskiego	 Bractwa	
Męki	 Pańskiej	 oraz	 inni	 wierni.	
Po	 tej	 szczególnej	 eucharystii	
ks.	 arcybiskup	 poświęcił	 nowe	
stacje	 Drogi	 zmartwychwstania	
–	Światła.

•	 19	kwietnia	br.	nastąpił	doroczny	obchód	Drogi	zmartwychwstania	–	Światła	na	naszej	
Kalwarii.

•	 27	kwietnia	ks.	prał.	Stanisław	Gasiński	uczestniczył	w	sympozjum	naukowym	pol-
skich	pastoralistów	na	Papieskim	Wydziale	Teologicznym	we	Wrocławiu.	Przy	tej	oka-
zji	ukazał	się	9	numer	Warszawskich	Studiów	Pastoralnych,	w	których	można	znaleźć	
m.in.	artykuł	ks.	dr	St.	Gasińskiego	pt.	„Wartości	pastoralne	kerygmy”.

•	 30	kwietnia	br.	Kalwaryjskie	Bractwo	Męki	Pańskiej	w	Praszce	nabyło	osiołka	na	rzecz	
obchodów	Misterium	Niedzieli	Palmowej	na	Kalwarii	Praszkowskiej.
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•	 3	maja	br.	odbyła	się	tradycyjna	procesja	z	kościoła	Świętej	Rodziny	do	kościoła	Sank-
tuaryjnego	z	obrazem	Najświętszej	Maryi	Panny	Kalwaryjskiej	na	pamiątkę	pojawie-
nia	się	w	tym	dniu	na	tym	wizerunku	krwawych	łez.

•	 7	maja	br.	położone	zostały	płytki	ceramiczne	w	pomieszczeniu	gospodarczym	przy	
kaplicy	Wniebowstąpienia	Pańskiego,	które	stanowią	fundację	miejscowego	ks.	pro-
boszcza	 jak	 też	 siedziba	 Punktu	
Duszpasterskiego	Nazaret.

•	 10	 maja	 grupa	 naszych	 dzie-
ci	 przystąpiła	 do	 I	 komunii	
św.	 Po	 uroczystej	 eucharystii	 
w	kaplicy	Świętych	archaniołów	
odbyło	 się	 śniadanie	 dla	 dzieci	
pierwszokomunijnych	i	członków	
ich	najbliższej	rodziny. 

•	 13	maja	br.	 J.	e.	Ks.	 arcybiskup	
dr	 Stanisław	 Nowak	 poświęcił	
kaplicę	 Świętych	archaniołów	 a	
zarazem	 Domek	 zwiastowania	
Matki	Bożej	oraz	aneks	kuchenny	
dla	 pielgrzymów.	Kaplica	 ta	 jest	
fundacją	 p.	 Kazimierza	 Pychyń-
skiego	z	Praszki.	Po	owym	akcie	poświęcenia	ks.	arcybiskup	odprawił	uroczystą	Mszę	
św.	 i	poprowadził	procesję	 fatimską	na	osiedle	w	Praszce.	Następnie	ks.	arcybiskup	
ofiarował	obraz	Matki	Bożej	Częstochowskiej,	który	otrzymał	od	oo.	Paulinów	z	Jas-
nej	Góry	do	kościółka	Ukrzyżowania	i	Grobu	Chrystusa.

•	 16	 maja	 br.	 odbyła	 się	 piel-
grzymka	 katechetów	 z	 całej	
archidiecezji	 częstochowskiej	
na	 Kalwarię	 w	 Praszce	 pod	
przewodnictwem	 ks.	 arcybi-
skupa	metropolity.		

•	 24	maja	br.	nasz	kleryk	adam	
Polak	przyjął	święcenia	diako-
natu	w	kościele	parafialnym	w	
Miedznie.	W	 uroczystości	 tej	
brała	 udział	 delegacja	 naszej	
parafii	na	czele	z	ks.	prałatem.

•	 31	maja	br.	miejscowy	ks.	pro-
boszcz	dokonał	poświęcenia	nowego	krzyża	pośród	pól	na	rozstaju	dróg	podczas	tzw.	
Poświęcenia	pól.	Krzyż	ten	ufundował	p.	Bogdan	Maliński	z	Szyszkowa	a	obraz	Matki	
Bożej	Kalwaryjskiej	miejscowy	ks.	proboszcz.

•	 5	czerwca	br.	docelowe	podłączenie	kościoła	Świętej	Rodziny,	kaplicy	świętych	archa-
niołów,	kaplicy	Wniebowstąpienia	Pańskiego	i	dzwonnicy	w	energię	elektryczną.
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•	 11	czerwca	br.	odbyła	się	uroczysta	procesja	Bożego	Ciała	po	osiedlu	adama	Mickie-
wicza	w	Praszce.	Procesji	tej	przewodniczył	miejscowy	ks.	proboszcz.

•	 24	czerwca	br.	odbył	się	jubileusz	25	–lecia	kapłaństwa	ks.	prał.	dr	Stanisława	Gasińskie-
go.	Uroczystość	rozpoczęła	się	w	Santuarium	Kalwaryjskim	występem	chóru	dziecięco	
-	młodzieżowego	„Promyki	Maryi”.	Następnie	wszyscy	zebrani	udali	się	procesjonal-
nie	do	kościoła	parafialnego	Świętej	Rodziny	na	uroczystą	dziękczynną	eucharystię	za	
25	–	lat	kapłaństwa	oraz	w	intencji	tych	wszystkich,	którzy	pomogli	jubilatowi	dojść	
do	 ołtarza	 Chrystusowego	 i	
trwać	wiernie	w	Jego	Koście-
le.	Homilię	wygłosił	 kustosz	
Sanktuarium	 Pasyjno-Maryj-
nego	w	Kalwarii	zebrzydow-
skiej	ojciec	Profesor	Damian	
Muskus	a	życzenia	w	imieniu	
kapłanów	 złożyli	 ks.	 rektor	
Instytutu	 Teologicznego	 w	
Częstochowie	 ks.	 prof.	 dr.	
Hab.	Marian	Duda	i	ks.	prałat	
Marian	Gąsiorowski	 dziekan	
regionu	duszpasterskiego	zie-
mi	wieluńskiej.	W	uroczystej	eucharystii	dziękczynnej	wzięła	udział	90–letnia	mama	
ks.	jubilata	Wiktoria	Gasińska	która	złożyła	życzenia	wraz	z	kuzynem	ks.	jubilata	Ja-
nem	Gasińskim	z	Pomorza	zachodniego	z	licznie	zgromadzoną	rodziną	z	terenu	całej	
Polski,	koledzy	i	koleżanki	z	lat	szkolnych	ks.	jubilata	na	czele	z	marszałkiem	Bractwa	
Kurkowego	z	Krakowa	Ryszardem	Maślanką	oraz	radcą	ambasady	Polskiej	w	Kijowie	
Józefem	Pachytel,	przedstawiciele	parafii	Wola	Radziszowska	na	czele	z	p.	andrzejem	
Pindel,	Teresą	Twardosz	Tadeuszem	Gaczorek	a	 także	parafii	Żarki	Miasto	na	czele	
z	p.	prof.	eugeniuszem	Napora,	gdzie	 jubilat	budował	dom	Samotnej	Matki	 i	Dzie-
cka	i	pracował	jako	wikariusz	cztery	lata,	przedstawiciele	pielgrzymów	kalwaryjskich	
z	Katowic	 i	 zawidowa	 (Dolny	 Śląsk),	 przedstawiciele	Ruchów	 i	 Stowarzyszeń	 Pa-

rafii	Świętej	Rodziny	w	Praszce,	
wiosek;	 Szyszków	 i	 Wygiełdów	
należących	 do	 parafii,	 przyjacie-
le	 jubilata	z	różnych	stron	kraju,	
duchowieństwo.	 W	 tej	 uroczy-
stości	 wzięły	 udział	 między	 in-
nymi	 poczty	 sztandarowe;	 Sto-
warzyszenia	 Rodzin	 Katolickich	
archidiecezji	 Częstochowskiej,	
Niezależnego	 związku	 zawodo-
wego	 „Solidarność”	 z	 Kozłowic	
i	 Praszki,	 Straż	 Pożarna	 z	 Woli	
Radziszowskiej	 z	 p.	 andrzejem	
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Pindel	i	Wygiełdowa	z	p.	Ryszardem	Pawlica,	Polskiego	Stronnictwa	Ludowego	ziemi	
krakowskiej,	Publicznego	Gimnazjum	ojca	św.	Jana	Pawła	II	w	Praszce,	Bractwo	Kur-
kowe	z	Krakowa,	Kalwaryjskie	Bractwo	Męki	Pańskiej	w	Praszce.	Publiczna	Szkoła	
Podstawowa	nr	3	w	Praszce.	Ponad	to	wśród	gości	znaleźli	się;	miejscowy	poseł	na	Sejm	
RP	Leszek	Korzeniowski,	wojewoda	opolski	dr	Bogdan	Tomaszek,	starosta	powiatu	
oleskiego	p.	 Jan	Kus,	przewod-
niczący	Rady	Powiatu	p.	antoni	
Polak,	 Burmistrz	 Praszki	 p.	 Ja-
rosław	 Tkaczyński,	 Przewodni-
czący	Rady	Miejskiej	w	Praszce	
p.	 Bogusław	 Łazik,	 Dyrektor	
Poczty	Polskiej	w	Częstochowie	 
p.	 Józef	Błaszczeć	 z	 żoną	p.	 dr	
Ireną	Błaszczeć,	 Przewodniczą-
cy	 związku	zawodowego	 Soli-
darność	w	Praszce	p.	Waldemar	
Kościelny,	 Prezes	 Spółdzielni	
Mieszkaniowej	w	Praszce	p.	Je-
rzy	Gracz,	dyrektor	Publicznego	
Gimnazjum	 im.	 ojca	 św.	 Jana	
Pawła	II	w	Praszce	p.	Janusz	Tobiś,	Starszy	Brat	Kalwaryjskiego	Bractwa	Męki	Pańskiej	 
w	 Praszce	 p.	 Bogusław	Kaczmarek.	 Przewodniczący	 Stowarzyszenia	 Rodzin	Kato-
lickich	p.	 Józef	Pilski,	 para	 rejonowa	Ruchu	Domowy	Kościół	 p.	 Jolanta	 i	Krzysztof	
Chudziccy,	przewodniczący	Rady	Duszpasterskiej	p.	Stanisław	Szczuka	oraz	skarbnik	
p.	 Włodzimierz	 Pawliński,	 dzieci,	 młodzież,	 członkinie	 Róż	 różańcowych;	 męskiej	 
i	żeńskich,	wierni	z	różnych	parafii	ziemi	wieluńskiej	i	przyległych	terenów	Śląska	opol-
skiego.	ofiary	złożone	w	trakcie	tego	jubileuszu	w	wysokości	6457	zł.	zostały	przezna-
czone	na	budowę	jednej	z	kaplic	Drogi	Krzyżowej:	Szymon	Cyrenejczyk	pomaga	dźwi-
gać	krzyż	Chrystusowi,	 ta	stanowi	wotum	na	jubileusz	25–lecia	biskupstwa	ks.	abr	dr	
Stanisława	Nowaka	i	25–lecie	kapłaństwa	ks.	prałata	dr	Stanisława	Gasińskiego.  

•	 21	czerwca	br.	ks.	prał	Stanisław	Gasiński	sprawo-
wał	Mszę	św.	dziękczynną,	jubileuszową	w	górnej	
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austrii	na	zaproszenie	tamtejszego	ks.	proboszcza	Raimunda	ochabauer,	który	prze-
kazał	jubilatowi	intencje	mszalne,	które	stanowią	zgodnie	z	prawem	Kościelnym	jego	
prywatną	własność.	Ks.	prał.	Stanisław	Gasiński	całość	 tej	ofiary	przekazał	na	spła-
cenie	kredytu	zaciągniętego	na	Kaplicę	zaśnięcia	Matki	Bożej	oraz	na	jedną	z	kaplic	
Drogi	Krzyżowej:	Pan	Jezus	bierze	krzyż	na	swoje	ramiona”	którą	ufundował. 

•	 4	sierpnia	br.	udaliśmy	się	autokarami	z	wiernymi	ziemi	wieluńskiej	i	całej	archidie-
cezji	na	doroczną	pielgrzymkę	do	Kalwarii	zebrzydowskiej	–	matki	naszej	Kalwarii	 
w	Praszce.	

•	 9	sierpnia	br.	w	II	niedzielę	sierp-
nia	uroczystą	sumę	ku	czci	Matki	
Bożej	Kalwaryjskiej	sprawował	J.	
e.	Ks.	abp	dr	Stanisław	Nowak.	W	
trakcie	 tej	 uroczystej	 sumy	 spra-
wowanej	 za	 żywych	 i	 zmarłych	
dobroczyńców	Kalwarii	w	Prasz-
ce	ks.	arcybiskup	poświęcił	nową	
kaplicę	zaśnięcia	Matki	Bożej	w	
obrębie	 kościoła	 kalwaryjskiego	
oraz	figurę	Matki	Bożej	zaśniętej	
na	marach.	odbyła	się	podczas	tej	
uroczystości	 pierwsza	 procesja	
tzw.	Pogrzebu	Matki	Bożej.

•	 16	sierpnia	br.	odbyła	się	także	po	raz	pierwszy	przed	sumą	procesja	Wniebowzięcia	
Matki	Bożej	z	kościoła	kalwaryjskiego,	sanktuaryjnego	do	kościoła	parafialnego	świę-
tej	Rodziny.	Po	procesji	odbył	się	obrzęd	poświęcenia	ziół	i	kwiatów.	owe	procesje	za-
śnięcia	i	Wniebowzięcia	Matki	Bożej	na	prośbę	ks.	abp	będą	kontynuowane	rokrocznie	
o	stałych	porach.

•	 24	sierpnia	br.	wyruszyła	z	Praszki	pielgrzymka	parafii	dekanatu	praszkowskiego	na	
Jasną	Górę	w	której	uczestniczyły	64	osoby	z	ks.	wikariuszem	Mariuszem	Gieszczy-
kiem	na	czele.	

•	 25	sierpnia	br.	udała	się	autokarem	na	Jasną	Górę	pielgrzymka	wiernych	parafii	Świętej	
Rodziny	w	Praszce	na	czele	z	ks.	prał.	Stanisławem	Gasińskim	i	członkami	Kalwaryj-
skiego	Bractwa	Męki	Pańskiej.	Pielgrzymi	ci	uczestniczyli	z	dorocznej	procesji	wier-
nych	parafii	naszej	archidieczezji	z	archikatedry	na	Jasną	Górę	pod	przewodnictwem	
księży	biskupów.

•	 2	września	została	ukończona	budowa	czterech	nowych	kaplic	Drogi	Krzyżowej.	Funda-
torami	tych	kaplic	są;	ks.	abp	pierwszy	i	drugi	upadek,	ks.	prałat.	Włożenie	krzyża,	Parafia	
Świętej	Rodziny	w	Praszce	–	Szymon	Cyrenejczyk	pomaga	dźwigać	krzyż	Chrystusowi.	

•	 6	września	br.	odbyły	się	tradycyjne	„Dożynki	Parafialne”	w	których	szczególną	obec-
ność	zaznaczają	rokrocznie	mieszkańcy	naszych	wiosek:	Szyszkowa	i	Wygiełdowa.

•	 9	września	br.	odbył	się	na	Kalwarii	w	Praszce	Dekanalny	Dzień	Chorych	z	udziałem	
J.	e.	Ks.	abp	dr	Stanisława	Nowaka.	Po	eucharystii	i	nabożeństwie	Lourdzkim	odbyła	
się	„agapa”	w	kaplicy	domku	zwiastowania	Matki	Bożej.
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•	 13	września	br.	odbyła	się	w	naszej	Parafii	wizytacja	kanoniczna,	która	przeprowadził	
J.	e.	Ks.	bp	prof.	dr	hab.	antoni	Długosz.	Ks.	biskup	spotkał	się	z	wiernymi	naszej	
parafii	podczas	wszystkich	Mszy	św.	Ponad	to	odbyły	się	spotkania	ks.	biskupa	z;	Mi-
nistrantami,	Lektorami,	Dziećmi	Maryi,	oazą	młodzieżową	i	Rodzin,	Żywym	Różań-
cem,	duchową	adopcją	Dziecka	Poczętego,	Pomocnikami	Matki	Kościoła,	Wspólnotą	
Przymierza	Rodzin	Mamre,	Radą	Duszpasterską,	Kalwaryjskim	Bractwem	Męki	Pań-
skiej,	Stowarzyszeniem	Rodzin	Katolickich,	akcją	Katolicką,	Wspólnotą	Świata	Pracy	
Nazaret.	Ksiądz	biskup	odwiedził	chorych,	zwizytował	Kancelarię	Parafialną	i	Deka-
nalny	ośrodek	Duszpasterstwa	Rodzin	na	Kalwarii	w	Praszce.

	 Na	Mszy	św.	popołudniowej	w	Sanktuarium	nasza	młodzież	przyjęła	Sakrament	Bierz-
mowania	–	dojrzałości	chrześcijańskiej.

•	 14	września	br.	w	święto	Podwyższenia	Krzyża	Świętego	(Święto	Kalwarii	w	Prasz-
ce)	o	godz.	15.00	rozpoczął	się	Pełny	
obchód	Dróżek	Pana	Jezusa	na	Kal-
warii	w	Praszce.

•	 15	 września	 br.	 we	 Wspomnienie	
Najświętszej	 Maryi	 Panny	 Boles-
nej	 (rocznica	 konsekracji	 kościoła	
kalwaryjskiego)	 ks.	 abp	 dr	 Stani-
sław	Nowak	w	trakcie	nabożeństwa	
Drogi	Krzyżowej	na	naszej	Kalwarii	

poświęcił	 cztery	 nowe	 kaplice	 Dro-
gi	 Krzyżowej.	 Po	 tym	 nabożeństwie	
pasterz	 kościoła	 częstochowskiego	
sprawował	 uroczystą	 Mszę	 świętą	 
w	Sanktuarium	Kalwaryjskim.	
•	 25	września	br.	odbył	się	w	austrii	
pogrzeb	 śp.	 Ks.	 Raimnuda	 ochabau-
er	 naszego	 wielkiego,	 wypróbowane-

go	 przyjaciela	 i	 dobroczyńcy.	
Jeszcze	w	lipcu	br.	ks.	Raimund	
ochabauer	 obchodził	 uroczy-
stość	 50-lecia	 kapłaństwa.	 Ks.	
Raimund	ochabauer	przez	17	lat	
wspierał	ks.	prał	Stanisława	Ga-
sińskiego	w	 budowaniu	Bożego	
Dzieła	na	Makowym	Wzgórzu	w	
Praszce.	Głownie	dzięki	tym	fun-



10

duszom	ks.	prob.	Stanisław	Gasiński	mógł	fundować	różne	dzieła	w	naszej	parafii.	Na	
pogrzeb	św.	ks.	Rajmunda	ochabauer	udała	się	trzyosobowa	delegacja	naszej	parafii.	
Ks.	abp	Stanisław	Nowak	za	pośrednictwem	ks.	prał.	St.	Gasińskiego	przesłał	do	bisku-
pa	ordynariusza	w	Grazu	list	
kondolencyjny.	Ks.	prał.	Sta-
nisław	 Gasiński	 na	 uroczy-
stości	 pogrzebowej	 wygłosił	
mogę	 pożegnalną	 sprawując	
żałobna	eucharystię	z	księżmi	
biskupami	egonem	Kapellari	 
i	Johanem	Weberem	z	Grazu.	
Pogrzeb	 śp.	 Ks.	 Raimunda	
ochabauer	zgromadził	około	
3	 tysięcy	 wiernych.	W	 owej	
uroczystości	żałobnej	uczest-
niczyły	 także	 delegacje	 rzą-
dowe,	samorządowe	i	różnych	organizacji	społecznych.	W	dniu	pogrzebu	ks.	Raimunda	
ochabauer	była	sprawowana	Msza	św.	żałobna	w	jego	intencji	w	naszym	Sanktuarium	
Kalwaryjskim,	której	przewodniczył	ks.	wikariusz	Mariusz	Gieszczyk.	Przez	cały	listo-
pad	sprawowane	były	Msze	św.	gregoriańskie	w	naszej	parafii	(trzydzieści)	o	szczęś-
cie	wieczne	za	śp.	Ks.	Raimunda	ochabauer.	Wieczny	odpoczynek	racz	mu	dać	Panie	 
a	światłość	wiekuista	niechaj	mu	świeci.	amen.

•	 11	października	br.	odbył	 się	 IX	Dzień	Papieski	pod	hasłem;	 Jan	Paweł	 II	–	Papież	
Wolności.	z	 racji	 tegoż	 dnia	 papieskiego	 na	 uroczystej	 sumie	 o	 godz.	 11.00	modlił	
się	z	nami	kolega	Karola	Wojtyły	z	lat	szkolnych	w	Wadowicach	p.	eugeniusz	Mróż,	
który	aktualnie	mieszka	na	opolszczyźnie.	Dzięki	życzliwości	p.	eugeniusza	w	kaplicy	
Miłosierdzia	Bożego	można	było	obejrzeć	jego	autorską	wystawę	pt.:	„Janie	Pawle	II	
zawsze	 jesteś	z	nami”.	Tradycyjnie	w	 tym	dniu	po	Mszy	św.	popołudniowej	odbyła	
się	wieczornica	papieska	przygotowana	przez	młodzież	Gimnazjum	im.	ojca	św.	Jana	
Pawła	II	w	Praszce	pod	kierunkiem	nauczycieli	i	katechetów.	

•	 27	 października	 br.	 z	 funduszy	Kalwaryjskiego	 bractwa	Mewki	 Pańskie	 w	 Praszce	
zakupiono	impregnat	zabezpieczający	kamień	z	którego	wykonane	są	rzeźby	postaci	
biblijnych	na	Kalwarii	w	Praszce	oraz	zakupiono	kilka	rolek	papy,	którą	został	zabez-
pieczony	materiał	budowlany	na	szczycie	Kalwarii.

•	 11	listopada	br.	tradycyjnie	odbyła	się	o	godz.	11.00	uroczysta	Msza	św.	dziękczynno-
błagalna	za	ojczyznę	w	Święto	Niepodległości	Polski.	Bezpośrednio	po	tej	eucharystii	
wszyscy	zebrani	jak	co	roku	udali	się	procesjonalnie	pod	popiersie	Sługi	Bożego	ks.	
kard.	Stefana	Wyszyńskiego	–	Prymasa	Tysiąclecia,	który	mawiał:	„Kocham	ojczyznę	
więcej	niż	własne	serce	i	wszystko	co	czynię	dla	Kościoła	czynię	i	dla	niej”.

	 Tam	 u	 stóp	 Kalwarii	 odmówiona	 została	 modlitwa	 ks.	 Piotra	 Skargi	 za	 ojczyznę	 
a	 przedstawiciele	 społeczeństwa;	 poczty	 sztandarowe	 Niezależnego	 Samorządnego	
związku	zawodowego	Solidarność	z	Praszki	i	Kozłowic	oraz	Kalwaryjskie	Bractwo	
Męki	Pańskiej	złożyli	kwiaty	i	zapalili	znicze.



��

	 Po	południu	p.	Ryszard	Maślanka	kolega	ks.	prałata	Stanisława	Gasińskiego	ze	szkoły	
Podstawowej	przywiózł	do	naszej	parafii	statuę	ojca	św.	Jana	Pawła	II	i	zapowiedział	
chęć	ufundowania	także	przed	kościołem	Świętej	Rodziny	obok	krzyża	giewonckiego	
–	papieskiego	kaplicy	dla	ojca	świętego.	zbliża	się	bowiem	dzień	beatyfikacji	czy	też	
kanonizacji	ojca	św.	Jana	Pawła	II.	Biorąc	pod	uwagę	duchowy	związek	Jana	Pawła	
II	 z	Kalwarią	w	 Praszce,	wydaje	 się	 ze	wszech	miar	 stosowne	 przygotować	 się	 do	
tego	szczególnego	i	dla	nas	wydarzenia.	ojciec	święty	z	różańcem	w	ręku	będzie	witał	
wszystkich	przybywających	na	Kalwarię,	w	Praszce	i	spoglądał	na	jej	szczyt	zachęca-
jąc	do	wiernego	kroczenia	za	Chrystusem,	jak	tego	dał	nam	przykład	swoim	życiem.	
Do	naszych	 zadań	 jako	 parafian	 będzie	 należeć	 zagospodarowanie	 terenu	wokół	 tej	
kaplicy	ze	szczególnym	uwzględnieniem	ogrodzenia	kościoła	parafialnego	Świętej	Ro-
dziny,	najpierw	od	strony	zachodniej,	frontowej.

•	 16	 listopada	br.	zalane	zostały	betonem	ławy	fundamentowe	pod	kaplicę	ojca	świętego	
Jana	Pawła	II	przed	kościołem	Świętej	Rodziny.	Prace	te	dzięki	sprzyjającym	warunkom	at-
mosferycznym	są	kontynuowane.	Koszta	budowy	kaplicy	pokrywa	p.	Ryszard	Maślanka.

•	 19	listopada	br.	zalane	zostały	ławy	fundamentowe	kaplicy	„Domu	Kaifasza”.	Funda-
menty	tej	kaplicy	jak	i	tzw	„Święta	Piwnica”	w	
której	Pan	Jezus	był	więziony	oczekując	na	sąd	
Rady	Kajfasza	stanowi	fundacje	pewnej	osoby	
z	poza	naszej	parafii.

•	 21	 listopada	 br.	 przedstawiciele	 naszej	 para-
fii	 na	 czele	 z	 ks.	 prałatem	 Stanisławem	 Ga-
sińskim	 oraz	 Kalwaryjskim	 Bractwem	 Męki	
Pańskiej	uczestniczyli	w	uroczystej	Mszy	św.	
dziękczynnej	a	bazylice	katedralnej	w	Często-
chowie	za	25	lat	biskupstwa	pasterza	naszej	Maryjnej	archidiecezji	ks.	abp	dr	Stanisła-
wa	Nowaka.	Na	uroczystość	tą	zostaliśmy	zaproszeni	na	piśmie	przez	księży	biskupów	
pomocniczych;	antoniego	Długosza	i	Jana	Wątrobę..	Nasza	parafia	i	Sanktuarium	Kal-
waryjskie	niezwykle	wiele	zawdzięcza	księdzu	arcybiskupowi.	z	okazji	tegoż	wspania-
łego	jubileuszu	biskupstwa	Częstochowskie	Wydawnictwo	archidiecezjalne	–	Regina	
Poloniae	wydało	Księgę	 Jubileuszową	pt.	Mojemu	Kościołowi	Wszystko,	która	 jest	
kolekcją	złożoną	z	51	artykułów	naukowych.	Pośród	nich	jest	artykuł	wydrukowany	
na	 kilkudziesięciu	 stronach	 napisany	
przez	 ks.	 dr	 Stanisława	 Gasińskiego	
pt.:	 Kalwaria	 Praszkowska	 –	 Dzieło	
wyrosłe	 z	 pasyjnej	 duchowości	 arcy-
biskupa	 Stanisława	 Nowaka,	 Metro-
polity	 Częstochowskiego.	 Przyczynia	
się	 on	 do	 szczególnego	 promowania	
Kalwarii	 w	 Praszce.	 Księga	 jubileu-
szowa	 bowiem	 została	 ofiarowania	
wszystkim	 polskim	 biskupom,	 uczel-
niom	katolickim	oraz	parafiom. 
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REKOLEKCJE ADWENTOWE
Parafia Świętej Rodziny w Praszce

KALWARIA PRASZKOWSKA
13 - 15 grudnia 2009 roku

III Niedziela Adwentu – 13 XII 2009 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.

Wtorek – Dzień spowiedzi św. – Zakończenie rekolekcji
	 9.00		 /Sanktuarium/	Msza	św.	z	nauką	ogólną	dla	II	zmiany	z	komunią	św.	ge-

neralną.
	 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.

PLAN SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ
15 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 – 17.00	Młodzież	szkół	średnich	ponad	gimnazjalnych		w	tym	

przyszłoroczni	kandydaci	do	bierzmowania.	Dorośli.

Rekolekcjom	przewodniczy	będzie	O. Wojciech Frączyk OFM	z	klasztoru	w	Warcie.
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zebranie	Rady	Duszpasterskiej	Parafii	Świętej	Rodziny	i	Kalwaryjskie-
go	Bractwa	Męki	Pańskiej	w	Praszce,	które	odbyło	się	08	lutego	2009	roku	
w	auli	katechetycznej	na	plebanii,	wytyczyło	plan	dalszych	działań	rozwoju	
Sanktuarium	Kalwaryjskiego	i	naszej	Parafii.	zebrani	zasugerowali	potrzebę	
ufundowania	przez	naszych	parafian	jedną	z	kaplic	Drogi	Krzyżowej	na	Kal-
warii	w	Praszce	–	Szymon	Cyrenejczyk	pomaga	dźwigać	krzyż	Chrystusowi,	
jako	wotum	za	25-lecie	biskupstwa	Jego	ekscelencji	Księdza	arcybiskupa	
dra	Stanisława	Nowaka,	metropolity	częstochowskiego	i	25-lecie	kapłaństwa	
Księdza	Prałata	dra	Stanisława	Gasińskiego,	miejscowego	ks.	proboszcza	 
i	kustosza	–	budowniczego	Sanktuarium	Kalwaryjskiego	w	Praszce.	ofiary	
złożone	dotychczas	na	 ten	 cel	 są	 odnotowane	w	księdze	ofiar	 na	Dróżki	
Pana	 Jezusa	 w	 Prasz-
ce.	Na	koniec	roku	koś-
cielnego	 ofiary	 te	 po-
krywają	 27%	 kosztów	
związanych	 z	 budową	
tej	 kaplicy.	 Wszystkim,	
którzy	 złożyli	 dotych-
czas	dar	serca	na	ten	cel	
najserdeczniejszy	 Bóg	
zapłać,	 na	 czele	 z	 tymi	
osobami	 czy	 rodzinami,	
które	regularnie	w	ciągu	
roku	 pamiętają	 o	bieżą-
cych	 potrzebach	 swo-
jej	 rodziny	 parafialnej.	
Dzięki	 temu	 może	 ona	
w	 ogóle	 funkcjonować.	
Nieocenioną	 pomocą	 w	
tym	względzie	 są	 ofiary	
składane	na	 tacę	w	każ-
dą	 drugą	 niedzielę	 mie-
siąca.	ofiary	 te	 bowiem	
są	przeznaczone	tylko	na	
rzecz	naszej	parafii.	Sto-
krotny	Bóg	zapłać!	



��

W ROKU 2009 SANKTUARIUM KALWARYJSKIE 
W PRASZCE ODWIEDZIŁY 

OPRÓCZ INDYWIDUALNYCH PIELGRZYMÓW 
NASTĘPUJĄCE GRUPY AUTOKAROWE:

  
5	kwiecień	2009	roku	Pielgrzymka	autokarowa	z	Żarek	Miasta.

8	maja	br.	Pielgrzymka	J.	e.	Ks,	bp	Jan	Kopiec	
z	opola.

10	kwietnia	br.	Pielgrzymka	autokarowa	z	Wie-
lunia.

15	kwietnia	br.	Pielgrzymka	Rycerzy	i	Dam	za-
konu	Bożego	Grobu	z	Jerozolimy.	

13	maja	br.	Doroczna	Pielgrzymka	Katechetów	
archidiecezji	Częstochowskiej	na	czele	
z	J.	e.	Ks.	Stanisławem	Nowakiem	–	metropolitą	częstochowskim.

23	maja	br.	Pielgrzymka	Duszpasterzy	Rodzin	i	Doradców	Życia	Rodzinnego		archidiece-
zji	Częstochowskiej	z	ks.	dr	Dariuszem	Nowakiem	–	dyrektorem	Wydziału	Dusz-
pasterstwa	Rodzin	Kurii	Metropolitalnej	w	Częstochowie.

23	maja	br.	Pielgrzymka	autokarowa		Parafii	Wniebowzięcia	Najświętszej	Maryi	Panny	 
w	Warcie	z	o.	Dariuszem	Wierzbickim	oFM	na	czele.

5	czerwca	br.	Pielgrzymka	autokarowa	z	Kuropatnik,		Strzelina	i	Bróżec.
13	czerwca	br.	Pielgrzymka	autokarowa	z	Parafii	Świętego	Stanisława	Kostki	w	Często-

chowie	na	czele	z	ks.	proboszczem	Leonardem	Gołkowskim.
14	czerwca	br.	Cztery	autokary	z	pielgrzymami	z:	zębowic	(diecezja	opolska),	Chojnic	

(Diecezja	Koszalińsko-kołobrzeska)	Częstochowy,	Woli	Radziszowskiej,	Skawi-
ny,	(archidiecezja	Krakowska)	na	czele	z		ojcem	prof.	Damianem	Muskus	oFM	
Kustoszem	Sanktuarium	w	Kalwarii	zebrzydowskiej.

21	czerwca	br.	Pielgrzymka	rowerowa	z	Kościana.
23	czerwca	br.	Pielgrzymka	autokarowa	z	Wieruszowa	(Diecezja	Kaliska).
24	czerwca	br.	Pielgrzymka	autokarowa		z	Parafii	Matki	Kościoła	w	Dąbrowie	Górniczej	

–	Ujejszcza	pod	przewodnictwem		ks.	proboszcza	Janusza	Sroki.
26	czerwca	br.		Pielgrzymka	autokarowa	z	Parafii	Dobrego	Pasterza	z	Chorzowa	Batorego	

(archidiecezja	Katowicka).
28	czerwca	br.	Pielgrzymka	autokarowa	z	Parafii:	Radziszów,	Rzozów	i	Sidzina	(archi-

diecezja	Krakowska).
14	lipca	br.	Piesza	Pielgrzymka	Poznańska	zdążająca	na	Jasną	Górę.
03	sierpnia	br.	Pielgrzymka	autokarowa	z	Jemielnicy	(diecezja	zielonogórsko	Gorzowska).
19	sierpnia	br.	Pielgrzymka	autokarowa	z	Parafii	Wojkowice	Kościelne	(Diecezja	Sosno-

wiecka).
20	sierpnia	br.	Pielgrzymka	autokarowa	z	Parafii	Kadłub,	osiek.
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26	sierpnia	br.	Pielgrzymka	autokarowa	z	Parafii	ozimek	(Diecezja	opolska).
27	sierpnia	br.		Pielgrzymka	autokarowa	z	Parafii	Matki	Bożej	Częstochowskiej	w	Parafii	

Kucharki	k/	Kalisza.
13	września	br.		Wizyta	duszpasterska	J.	e.	Ks.	bp	prof.	antoniego	Długosza	z	Częstochowy.
13	września	br.		Pielgrzymka	autokarowa	z	Parafii	Świętego	Józefa	z	Jaworzna	–	Jeziorki	

(Diecezja	Sosnowiecka)	z	ks.	proboszczem	Wiesławem	Jarząbek.
02	października	br.	Pielgrzymka	autokarowa	Niezależnego	związku	zawodowego	„Soli-

darność”	Regionu	Śląska	opolskiego.
10	październik	br.	Pielgrzymka		autokarowa		Parafii	Wniebowzięcia	Najświętszej	Maryi	

Panny	w	Warcie.
11	 października	 br.	 Pielgrzymka	 p.	 eugeniusza	Mroza	 –	 kolegi	 z	 lat	 szkolnych	Karola	

Wojtyły	(Jana	Pawła	II).
14	października	br.	Pielgrzymka	autokarowa	z	Parafii	Bożego	Ciała	we	Wrzosowej	k/	Czę-

stochowy.
11	Listopada,	Doroczna	pielgrzymka	związku	zawodowego	„Solidarnośc”	z	Kozłowiec	

i	Praszki.

Niedziela 27 XII 2009 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 !

BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI
Hasło	roku	duszpasterskiego	2009	/	2010

„BÓG JEST MIŁOŚCIĄ: KTO TRWA W MIŁOŚCI TRWA W BOGU, 
A BÓG TRWA W NIM” (1 J 4,16)

Motto	biblijne
„Drodzy	Bracia	i	Siostry,
	 Tematem	naszej	 pracy	w	 tym	 roku	 –	 umiłowani	wierni	 –	 będzie	 położenie	 akcentu	
na	tę	miłość,	która	jest	od	Boga,	owszem,	która	jest	Bogiem.	W	haśle	naszym:	„Bądźmy	
świadkami	Miłości”	słowo	„miłość”	piszemy	z	wielkiej	litery.	Chodzi	więc	o	to,	żebyśmy	
byli	 świadkami	 samego	 Boga.	 „Bóg	 jest	 miłością”	 -	 pisze	 aż	 dwukrotnie	 w	 swoim	
liście,	który	 jest	księgą	objawioną,	 św.	Jan	apostoł	 (J	4,	6.16).	Być	świadkiem	Miłości	
–	Umiłowani	–	to	śmiało	wyznawać	swoją	wiarę	w	Chrystusa.	W	żadnym	wypadku	nigdy	
się	jej	nie	wstydzić.	Jasno,	wyraźnie,	odważnie	być	wyznawcą	Krzyża	Chrystusowego.
Świat	ma	prawo	widzieć	w	nas	świadków	Chrystusowej	miłości”.	

	Ks.	abp	dr	Stanisław	Nowak	–	metropolita	częstochowski
	(z	listu	pasterskiego	na	adwent	2009	roku)	
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DOBA EUCHARYSTYCZNA
31 XII 2009 – 01 I 2010 roku

Plan adoracji Najświętszego Sakramentu 
przez wiernych poszczególnych rejonów parafii

7.00 Msza Święta
7.30	Rozpoczęcie	adoracji	Najświętszego	Sakramentu.	Młodzież	od	klas	 I	Gimna-

zjum	wzwyż	(prowadzą	katecheci	świeccy	z	ks.	prefektem)
8.00	Skłodowskiej	5.
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,	Sta-
szica,	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	Szyszko-

wa	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,	Stowarzyszenie	Rodzin	Katolickich,	akcja	Katolicka	„Naza-

ret”.
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 2010 roku obchodzą nasze dzieci

															„Bezcelowe są starania o dobre plony, gdy ziarno źle posiano”
																																																																																																					(Mo	Ti)																														
    
Styczeń: amelia	Teresa	Łęgosz

Luty: alicja	Szymańska,	Filip	Jan	Maryniak,	Filip	Tomasz	Smugowski	

Kwiecień: Milena	Rosa		Giuliano,		Jakub	atrur	Brembs,	Julia	Maria	Szyjko,	
	 zuzanna	Kężel,

Maj: oliwia	zuzanna	Kostrzewa, Pola	Patrycja	Pol, Szymon	zawadzki,	
	 antonina	zawdzka,	Magdalena	aleksandra	Szczykała,	Maja	emilia	Garyga,		
	 Wiktor	Hinc,	zuzanna	Karolina	Chwalińska,	Natalia	Rong
               
Czerwiec: Michał	antoni	Kucia,	Vaness	Wiktoria	Głąb,	Piotr	Szydło,	Dominik	Paweł		
	 Guzik,	Jakub	Sebastian	Placek,	Błażej	aleksander	Czerwiński,      
                      
Sierpień: Wiktor	Rafał	Wybraniec,	Wiktoria	Musiał,	Kacper	Filip	Strugała,	
	 amelia	Maria	Michałowska,	Patryk	Napieraj,	Dominik	Marcin	Pęcherz	
                         
Wrzesień:      Konrad	Dolny,	Jakub	Wątor,	alicja	anna	Sokół,	Lena	aneta	Świecak,	
	 Tymoteusz	Żydziak,	Nadia	Klaudia	Panek,			
                          
Październik: zuzanna	Kwaśna,	Wiktor	Jakub	Sołtysiak,	Kinga	zofia	
	 Heluszka,	Jakub	Kacper	Bryja,	Filip	Kolin	Wypych				
                          
Listopad: Dominik	Dworaczyk,		
                          

 
„Nie każdy misi być wielkim człowiekiem. Być człowiekiem – to już bardzo dużo”      

(Albert Camus)

 Msze św. dziękczynno-błagalne rocznicy Chrztu św.	 są	odprawiane	w	naszej	 ro-
dzinie	parafialnej	w	kościele	parafialnym	świętej	Rodziny,	zwykle	w każdą ostatnią nie-
dzielę 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.	 udzielmy	dziecku	 specjalnego	błogosławieństwa.	Prosimy	
ze	sobą	zabrać	na	 tą	Mszę	św.	świecę	chrzcielną	dziecka,	można	 też	zaprosić	rodziców	
chrzestnych.	
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I ROCZNICĘ ZAWARCIA SAKRAMENTALNEGO 
ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

            w 2010 roku będą obchodzić następujące pary małżeńskie:

Styczeń: Beata	i	adam	Nitkiewicz  

Luty: Katarzyna	i	Rafał	Łyczko.
 
Kwiecień:  Marta	i	Marcin	Wypych,	anna	i	Daniel	Michorczyk,	
	 Romualda	i	Włodzimierz	Fajerski,	Marzena	i	Mateusz	Gworys,
	 ewelina i	Dariusz	Panek.

Maj:          aneta	i	Jacek	Krężel.
    
Czerwiec:  Joanna	I	Daniel	Żyta,	Marta	i	Bartłomiej	orzeszyna,	
	 Welina	i	Damian	Szczuka,	Dagmara	i	artur	Góra,	
	 Sylwia	i	Bogumił	Wiskulski,	Izabela	i	Przemysław	Czerwiński.			

Lipiec:	 Kamila	i	Kamil	Kwaśny,	Joanna	i	Krzysztof	Szulc,	
	 Izabela	i	Szymon	Belka,	Kamila	i	Piotr	Lemański,	
	 Joanna	i	Piotr	Napieraj.					
                      
Sierpień:   Maria	i	Mirosław	Jura,	Justyna	i	Marcin	Rząsa,	
	 Beata	i	Marcin	ochendzan,	Katarzyna	i	Piotr	Dudek,	
	 ewelina	i	Paweł	Reszka.     
                     
Wrzesień:  Magdalena	i	Tomasz	Fidor,	aleksandra	i	Jarosław	Grabarek,
																			 anna	i	Tomasz	Pochrzęst,	Ilona	i	Damian	Marchewka.				
                      
Październik:		Czesława	i	Tadeusz	Pastor.

Listopad:			 Katarzyna	i	Dariusz	Mąkowski.

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

„Na końcu wszystkich dróg miłości znajduje się dar z samego siebie.”
                                                                     (Zbigniew Trzaskowski)
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I ROCZNICA ŚMIERCI OSÓB ZMARŁYCH 
Z NASZEJ RODZINY PARAFIALNEJ 

„Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk.”
                                                                                                 (Flp 1,21)

  W 2009 roku po nagrodę do Boga odeszli:

Styczeń: +	Genowefa	Łuczak,	+	Barbara	Kubik
    

Luty:	 +		Marianna	zimnowoda.		

Kwiecień: +	edward	augustyniak.

Maj:	 +	Tadeusz	Śliwański.							 
    
Czerwiec: + zdzisław	Tyzler.     
  
Lipiec: + Longin	Rozik.
         
Sierpień: +	Hieronim	Krajcer.       
                         
Październik:  +	Włodzimierz	Niklasiński,	+	Marta	Wajgert,	
		 +	Józefa	Piątek,	+	elżbieta	Dominikowska. 

Listopad:	 +	Jan	Gajdziński,	+	Janina	Pochrzęst,		+	Jerzy	Nosal,		
		 +	Jerzy	Czrnecki,	+	zygmunt	Szwaja.    

 „W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. /.../  Idę przecież przygotować 
wam miejsce”.                                                                                   (J	14,	2)

 Ileż	w	tych	Chrystusowych	słowach	krzepiącej	otuchy.	Jest	dom	a	w	nim	przygo-
towane	dla	nas	miejsce.	W	tym	domu	czekają	na	nas.	Czeka	Bóg	nasz	ojciec,	Jezus	
–	nasz	brat	i	zbawiciel;	Maryja	–	Jego	i	nasza	Matka;	aniołowie	i	święci	a	wśród	
nich	nasi	bliscy,	krewni	znajomi.	Do	tego	domu	wszyscy	zdążamy.	Nasi	zmarli	prze-
kroczyli	 już	 próg	 śmierci.	 za	 tym	 progiem	 otwarły	 się	 drzwi	 domu	ojca.	Mamy	
nadzieję,	że	nasi	zmarli	są	już	w	tym	domu.	ale	jeśli	jeszcze	nie,	jeśli	jeszcze	muszą	
spłacać	 długi	Bożej	 sprawiedliwości,	 to	 niech	Msze	 św.,	 które	 za	 nich	 sprawuje-
my,	nasze	modlitwy	i	dobre	czyny,	będą	dla	nich	wsparciem	i	pomocą.	Pamiętajmy	 
o	tym	darze	miłości.	Tej	daniny	domaga	się	od	nas	nasza	wiara	i	nasza	chrześcijańska	
solidarność. 
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Modlitwa: 
 Panie	Jezu,	tak	wielu	ludzi	odchodzi	niespodziewanie	z	tej	ziemi,	giną	w	wypadkach,	
różnych	nieszczęściach,	czy	w	czasie	wojny.	Niejedno	jeszcze	planowali	zrobić	czy	jakiś	
problem	rozwiązać.	ale	myśli	nasze	i	plany,	nie	są	myślami	i	planami	Bożymi.	Przyjmij,	
Panie,	ich	ofiarę	z	życia	ziemskiego,	daruj	im	grzechy	i	przybliż	im	chwałę	pełnego	szczęś-
cia	w	życiu	wiecznym.	amen.

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

Fragment homilii wygłoszonej przez J. E. ks. abp dr Stanisława Nowaka 
podczas Mszy św. sprawowanej w Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej 

i rocznicę konsekracji Kościoła Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej 
na Kalwarii w Praszce 15 września 2009 roku

 „Poeta	 nasz	 Karol	 Hubert	 Roztworowski	 opowiada	 nam	 o	 zdradzie	 Judasza.	
Przedstawia	Judasza	jako	apostoła	pełnego	lęku,	tchórzostwa,	bo	nie	umiał	stanąć	na	
wysokości	zadania.	Poeta	przedstawia	go	jako	mężczyznę	żonatego	a	jego	żona	ma	
na	imię	Rachel		i	jest	o	wiele	religijnie	głębsza,	pobożniejsza,		niż	jej	mąż.	Często	tak	
jest,	że	kobiety	sa	pobożniejsze	niż	mężczyźni	więc	on	wyrzuca	mężowi	tchórzostwo,	
że	zdradził	Jezusa.	oczywiście	jest	to	fikcja	poetycka	i	mówi	do	niego	tak:	„Tobie	
ciąży	wielki	los,	tchórzu,	zdrajco.	Bóg	cię	powołał	bys	był	apostołem	a	tyś	odrzucił	
ten	wielki	los.”	Może	warto	by	kochani	też	i	powiedzieć	wobec	tego	co	się	dzieje	na	
tym	wzgórzu	waszym,	to	jest	powołanie	tej	parafii,	żeby	była	stróżem	tych	tajemnic,	
które	się	tu	dzieją	i	dziać	będą	jeszcze.	Na	pewno	to	miejsce	będzie	bardziej	żywotne,	
jak	się	 to	dzieło	dokończy.	Na	pewno	jesteśmy	powołani	do	tego	by	temu	miejscu	
patronować,	stróżować,	przemadlać	je.	Nie	może	ono	być	dla	was	tu	w	Praszce	i	nie	
tylko	jakieś	dalekie,	obce.	oby	więc	nie	było	tak,	że	te	słowa	poety	wypowiedziane	
przez	Rachel	w	jego	dramacie	Judasz	Iskariota:	Tobie	ciąży	wielki	los,	żeby	się	to	nie	
wypełniło.	Wielki	los	macie,	wielką	łaskę,	niech	wam	to	nie	ciąży.	Radujcie	się	tym,	
współpracujcie	 z	 tym	dziełem,	 zbawiajcie	przez	 to	 świat.	Po	 to	 są	Kalwarie,	 żeby	
krzyczeć	męką	Pana	Jezusa,	krwią,	płaczem.	Chrystus	na	krzyżu	płakał	i	dlatego	zo-
stał	wysłuchany.	Podejmijcie	to	wszystko.	ojciec	święty	Jana	Paweł	II	związał	swoje	
życie	z	Kalwarią	zebrzydowską	ale	i	przeniósł	to	trochę	na	ta	Kalwarię	Praszkowską	
mówiąc:	„Niech	Matka	Boża	Kalwaryjską	króluje	także	w	Praszce.	Módlcie	się	tam	
za	mnie”.	Więc	Kościół	wraz	z	tym	Papieżem	pada	na	ten	obraz	i	to	miejsce.	Mamy	
zaufanie	do	 tego	miejsca.	W	 laickich	czasach,	kiedy	ziemia	czyni	 się	bezbożną	 to	
miejsce	jest	szczególne.	Podejmijcie	ten	piękny	los.	Cała	parafia	niech	się	angażuje,	
niech	kocha	 tą	górę,	 tę	Kalwarię.	Niech	wchodzi	nieustannie	w	wielkie	Misterium	
zbawienia”.


