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PRASZKA - MAKOWE WZGÓRZE

grudzień 2011 - styczeń 2012
Potężny stwórca wszystkich rzeczy
Doczesną przyjął postać sługi,
By w ludzkim ciele zbawić ludzi
I nie zatracić swoich stworzeń”
(z hymnu Jutrzni na Boże Narodzenie)

W dniu, w którym cały świat
zachwyca się, że Stwórca stał się
stworzeniem, Bóg stał się człowiekiem, możemy świętować
Uroczystość
CZŁOWIEKA.
Urodził się jak my, miał ciało
jak my, „we wszystkim do nas podobny”. Bóg uznał Ciebie – człowieka, za godnego, aby stać się Takim, jak Ty, a więc i ja muszę zbliżyć się do Boga, który jest
miłością i dostrzec wielką godność w każdym spotkanym człowieku.
Drodzy przyjaciele Kalwarii w Praszce i nasi parafianie, w tych szczególnych
dniach Bożego Narodzenia, pragniemy życzyć Wam radowania się ze swojego człowieczeństwa, którego godność i wartość najpełniej dostrzegana jest w świetle Bożego
Narodzenia. Niech Chrystus, który narodził się dla Ciebie przynosi Twojemu sercu
Pokój i Miłość, niech jednoczy Waszą rodzinę i napełnia Was Wiarą.
Pochylając się nad żłóbkiem, w którym spoczywa Dziecię Jezus, zapewniając Was o swojej modlitwie życzymy zdrowia, nadziei, która zawieść nie może,
radosnych świąt Bożego Narodzenia, wytrwałości w codziennym życiu. Niech
Nowonarodzony obdarza Was wszystkich zdrowiem i swoim błogosławieństwem.
Ks. prałat Stanisław Gasiński – proboszcz,
Ks. Mariusz Gieszczyk – wikariusz,
Rada Duszpasterska,
Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej w Praszce
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Pierwszy doroczny pełny obchód Dróżek Pana Jezusa – Pasyjny, poniedziałek po IV
niedzieli Wielkiego Postu, godz. 15.00
Misterium Niedzieli Palmowej z wjazdem Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy,
Niedziela Palmowa, godz. 10.30.
I Doroczny obchód Dróżek Matki Bożej i Św. Józefa, Zwiastowanie Pańskie, pielgrzymka narzeczonych i obrońców życia, godz. 15.00.
Przegląd pieśni kalwaryjsko – pasyjnej, środa po V niedzieli Wielkiego Postu,
godz. 17.00.
Misterium Wielkiego Czwartku , godz. 18.00.
Misterium W. Piątku i Droga Krzyżowa godz. 15.00, Ceremonie W. Piątku godz. 18.00
Rezurekcja – procesją z kościółka ukrzyżowania i Grobu Pana Jezusa do kościoła
Świętej Rodziny, Wielka Sobota, godz. 22.00.
I Doroczny obchód Drogi Zmartwychwstania Pana Jezusa - Droga Światła, II Niedziela
Wielkanocna – Święto Miłosierdzia Bożego, godz. 15.00.
Pielgrzymka młodzieży katechizowanej z katechetami, Św. Józefa 1 maja, godz. 11.00.
Procesja na pamiątkę pojawienia się krwawych łez na obrazie Matki Bożej Kalwaryjskiej
z k- ła Świętej Rodziny do kościoła sanktuaryjnego, 3 maja, godz. 11.00.
Pielgrzymka dzieci pierszokomunijnych, trzecia sobota czerwca, godz. 11.00.
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało, godz. 9.00.
II Doroczny obchód Drogi Zmartwychwstania Pana Jezusa – Droga Światła,
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, godz. 15.00.
Odpust ku czci Matki Bożej Kalwaryjskiej, II niedziela sierpnia, procesja Zaśnięcia
Matki Bożej ze szczytu Kalwarii do kościoła N. M. P. Kalwaryjskiej, godz. 12.00.
Procesja Tryumfu Maryi Wniebowziętej, Dożynki, III Niedziela sierpnia, godz.
10.30.
II Doroczny obchód Dróżek Matki Bożej i Św. Józefa, 8 września - Narodzenia NMP,
Pielgrzymka Rodzin godz. 15.00.
II Doroczny pełny obchód Dróżek Pana Jezusa – Pasyjny, Święto Podwyższenia
Krzyża Świętego, Święto Kalwarii w Praszce, godz. 15.00.
Pielgrzymka Służby liturgicznej i Ruchu „Światło Życie” 3 niedziela IX, godz. 11.00.
Dzień chorych z udziałem pasterza archidiecezji zwykle na przełomie września i października, zgodnie z programem archidiecezjalnym.
Opłatek w Sanktuarium Kalwaryjskim: Wigilia godz. 9.00.
Suma odpustowa ku czci Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa, zwykle I niedziela
po Bożym Narodzeniu godz. 12.00.
Błogosławieństwo małych dzieci w każdą I niedzielę miesiąca godz. 11.00
Nowenna Kalwaryjska do NMP Kalwaryjskiej w każda środę od maja do października o godz. 19.30, Msza św. połączona z Nieszporami i zakończona Apelem Maryjnym
o godz. 20.00. Natomiast od listopada do kwietnia Nowenna Kalwaryjska o godz.
17.30, Msza św. połączona z Nieszporami o godz. 18.00.
Droga Krzyżowa na Kalwarii w każdy ostatni piątek miesiąca o godz. 15.00
Uroczyste Nabożeństwa Fatimskie każdego 13. dnia miesiąca od maja do października,
godz. 18.00, następnie Nieszpory Maryjne i Msza św. Fatimska z procesją Maryjną.
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WAŻNIEJSZE DATY Z ŻYCIA SANKTUARIUM
KALWARYJSKIEGO W PRASZCE
W MINIONYM ROKU KOŚCIELNYM 2010 / 20121
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29 listopada 2010 roku decyzja Władz samorządowych Miasta i Gminy w Praszce rozpoczęły się prace odwadniające Aleję Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego,
oraz wykonywanie chodnika z kostki brukowej od popiersia ks. kard. Stefana
Wyszyńskiego, do terenu na którym usytuowany jest kościół Świętej Rodziny. O wykonanie tych prac zabiegała kilkanaście lat Parafia Świętej Rodziny w Praszce, która
jest wdzięczna p. burmistrzowi Jarosławowi Tkaczyńskiemu, p. przewodniczącemu
Rady Miasta i Gminy Bogusławowi Łazik, p. radnej Jolancie Wiecha i tym radnym
którzy wreszcie poparli to zadanie.
30 listopada 2010 roku rozpoczęta została budowa Muru Jerozolimskiego do obchodu Dróżek Maryjnych i Św. Józefa. Na murze tym są usytuowane trzy stacje Dróżek
Maryjnych; Ofiarowanie Maryi w Świątyni Jerozolimskiej, Ofiarowanie Pana Jezusa
w tejże świątyni i znalezienie Pana Jezusa w niej przez Matkę Najświętszą i Św.
Józefa. Przed tym murem został usytuowany dziedziniec na zielonej skarpie potrzebny do odbycia misterium niedzieli Palmowej z wjazdem Pana Jezusa na osiołku do
Świątyni Jerozolimskiej.
6 grudnia 2010 odbyło się w kościele Św. Rodziny doroczne spotkanie Św. Mikołaja
z dziećmi naszej parafii oraz zaprzyjaźnionymi z sanktuarium kalwaryjskim w Praszce.
12 -14 grudnia 2010 roku odbyły się rekolekcje adwentowe, którym przewodniczył
o. prof. Leonard Hryniewski z klasztoru w Alwernii.
18 grudnia 2010 roku zasadniczo zakończone zostały prace związane z budową kaplic
kalwaryjskich Annasza i Kaifasza, które stanowią fundacje.
26 grudnia 2010 roku obył się nasz odpust parafialny ku czci Świętej Rodziny.
Uroczystej sumie przewodniczył ks. dr Krzysztof Dziub, kanclerz Kurii Metropolitalnej
w Częstochowie.
30 stycznia 2011 roku odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej
naszej Parafii oraz Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej i Pomocników Ewangelizacyjnych. Wytyczono dalszy plan działań duszpasterskich na rok 2011. Omówiono
między innymi sprawę Misji Świętej w naszej parafii i Peregrynację Krzyża Świętego
od 11 – 16 września br., uroczystość beatyfikacyjną Ojca św. Jana Pawła II, dokończenie budowy kaplic Annasza i Kaifasza, budowę Muru Świątyni Jerozolimskiej - które
stanowią fundację ks. abp Stanisława Nowaka, ks. prał. Stanisława Gasińskiego i p.
Ryszarda Maślanki. Zdecydowano na tym zebraniu o zakończeniu budowy południowej części domu parafialnego narażonego przed zamakaniem piwnicy tego domu pod
tarasem. Rozwiązaniem tego problemu jest dobudowanie ścian od strony południowej
tego domu i zadaszenie. Po odbyciu wizji lokalnej przez zebranych, jako że ta sprawa
była przedkładana pod rozwagę już parę razy przez ks. proboszcza, zebrani wystosowali apel w tej kwestii do parafian i przyjaciół Kalwarii w Praszce w sprawie ostatecznego sfinalizowania tego przedsięwzięcia: „ Na przestrzeni kilku już lat narasta
problem zamakania piwnicy pod tarasem od strony południowej domu parafialnego.
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Pomimo usilnych starań z naszej strony z roku na rok sytuacja się pogarsza. Po konsultacjach z osobami zajmującymi się ta problematyką ( architektem ), koniecznością
jest zabudowanie i zadaszenie tarasu. W związku z tym, iż wiąże się to, jak na możliwości naszej parafii z bardzo dużym wydatkiem, przekraczającym całoroczny budżet
naszej parafii serdecznie prosimy naszych parafian i przyjaciół Kalwarii w Praszce,
w miarę swych rzeczywistych możliwości o comiesięczne wspieranie tej inwestycji.
Wpisując ów dar serca do Księgi ofiar składanych na kościół w niedziele po Mszach
świętych członkom Rady Duszpasterskiej wspieramy tą inwestycję. Równocześnie
składamy serdeczne podziękowanie za ofiary składane na tacę w każdą druga niedzielę miesiąca na funkcjonowanie naszej parafii, w tym między innymi na energię elektryczną, woda, ogrzewanie, wywóz śmieci, ubezpieczenia, remonty, inwestycje, media, podatki na rzecz państwa ( kwartalne ), należności za posługi wykonywane przez
różne osoby pracujące na rzecz naszej parafii. Odkąd jednak funkcjonuje to rozwiązanie wpływy w ciągu roku na inwestycje parafialne zmniejszyły się praktycznie do zera.
W związku z tym, każde dodatkowe wsparcie ze strony parafian oraz przyjaciół
Kalwarii w Praszce
pomoże
zażegnać przynajmniej
bieżące
problemy naszej parafii i Sanktuarium
Kalwaryjskiego w
Praszce. Zbiórka
z innych niedziel
przeznaczona jest
na seminarium duchowne, instytucje
archidiecezjalne i
Kościoła powszechnego, misje itd.”
•
•

02 lutego 2011 roku w Święto ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej
odbyła się procesja po Mszy św. popołudniowej odbyła się procesja ze świecami
z kościoła Świętej Rodziny do kościoła Sanktuaryjnego.
06 lutego 2011 roku odbyło się w I niedzielę miesiąca na sumie o godz. 11.00 pierwsze specjalne błogosławieństwo małych dzieci. Realizujemy w ten sposób wezwanie
samego Chrystusa Pana: ”Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie”. Będąc posłuszni poleceniu Jego i naszej Matki Maryi; „Zróbcie wszystko cokolwiek mój syna wam
powie” serdecznie zapraszamy na „Praszkowską Górę błogosławieństw”. Ciszymy się
już od lat obecnością na Kalwarii w Praszce także „Bramą Ośmiu Błogosławieństw”
przypominająca Chrystusowe kazanie na górze. Pragniemy, aby nasze Sanktuarium
Kalwaryjskie, było miejscem jeszcze obfitszych łask i darów Bożych dla każdego,
także dla najmłodszych pielgrzymów na czele z dziećmi naszej parafii.
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13 lutego br. Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej wystosowało Apel do wiernych:
„ w związku z okresem rozliczeń podatkowych za rok 2010 Kalwaryjskie Bractwo
Męki Pańskiej w Praszce serdecznie prosi o przekazanie 1 % podatku na rzecz rozwoju naszej Sanktuarium Kalwaryjskiego. Prosimy o zachęcanie krewnych, przyjaciół, znajomych by przekazywali 1 % podatku na ten cel. Biorąc pod uwagę to, że
są to małe kwoty, koniecznością jest, aby większa grupa wiernych włączyła się w to
szlachetne działanie. Serdecznie dziękujemy i jeszcze raz prosimy i zrozumienie potrzeb Kalwarii w Praszce. Nr KRS: 00 00 25 31 92”.
10 marca br. rozpoczęte zostały prace budowlane na tarasie przy domu Parafialnym od
strony południowej. Konieczność przeprowadzenia tych prac potwierdziło Zebranie
Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej naszej Parafii 30 stycznia br. Na prace te został
zaciągnięty kredyt.
17 marca br. przywieziona został z pracowni artystycznej w Krakowie rzeźba w drewnie Chrystusa przed męką u Kaifasza – Servus Domini – Sługi Pańskiego,. Stanowi
ona całkowite odwzorowanie tej w ziemi świętej w Świętej Piwnicy u Kaifasza. Jest
to fundacja naszego ks. arcybiskupa Stanisława Nowaka.
01 kwietnia br. została odprawiona w Sanktuarium Msza św. dziękczynna za ogłoszenie beatyfikacji Ojca św. Jana Pawła II w VI rocznicę Jego śmierci oraz rocznicę
nadania imienia Ojca św. Jana Pawła II Publicznemu Gimnazjum w Praszce.
W dziękczynieniu tym uczestniczyła także młodzież ze swoimi wychowawcami
z Gimnazjum.
04 - 07 kwietnia br. odprawianie zostały Rekolekcje Wielkopostne, którym przewodniczył O. dr Wiktor Tokarski ofm z klasztoru w Rzeszowie.
13 kwiecień br. odbył się kolejny Regionalny przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej.
Organizatorem tego przeglądu jest nasze Sanktuarium oraz Publiczne Gimnazjum im.
Ojca św. Jana Pawła II w Praszce. Patronat honorowy objęli J. E. Ks. abp dr Stanisław
Nowak metropolita częstochowski oraz Władze miasta i Gminy w Praszce. W ten
sposób uczczono VI rocznicę śmierci Ojca św. Jana Pawła II tak bardzo naznaczonego
duchowością kalwaryjską.
W przeglądzie wzięli udział: Chór Męski „Pochodnia” z Częstochowy, Chór
Parafialny ze Strojca,
Zespół „Fajerna” ze
Starokrzepic,
Zespół
„Akolada” Publicznego
Gimnazjum im. Ojca św.,
Jana Pawła II, Zespół
szkolny z Gimnazjum w
Koziegłowach,
Zespół
„Trójeczka” z Publicznej
Szkoły Podstawowej nr
3 w Praszce, Kwartet
Męski „Dulces Pueris”,
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rafialnej i komunię św. przyjęli: Zuzanna Cebula, Iwona Cichosz, Igor Dominikowski,
Oskar Dominikowski, Igor Głuch, Adrian Justyński, Oliwia Kalemba, Klaudia Kałwak,
Jakub Koniecki, Zuzanna Małycha, Łukasz Misiak, Michał Nir, Kacper Peciak, Oskar
Pyzalski, Roland Rak, Dominik Szyszka, Kinga Tkacz, Dawid Wieczorek, Oliwia
Zaremba.

Zespół „Rudniczanie” z Gminnego Ośrodka Kultury w Rudnikach, Zespół WokalnoInstrumentalny rodziny Lipka z Praszki, Praszkowska kapela „Wyderka”, Sześciu solistów z miejscowości: Blachownia, Gniadów, Starokrzepice i Praszka.
•

17. kwiecień br. zostało odprawione Misterium Niedzieli
Palmowej na Kalwarii w
Praszce wspólnie z pielgrzymami Parafii, Chorzów
Batory, Kiełczygłów, Katowice – Podlesie, Częstochowa,
Wieluń i inne.

•

21 kwiecień br. zostało odprawione Misterium Wielkiego Czwartku. Po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej procesja
z Najświętszym Sakramentem do Świętej Piwnicy u Kaifasza.
22 kwietnia br. odbyła się szczyt misteryjny - Misterium Wielkiego Piątku na terenie kalwaryjskim połączone z Droga Krzyżową na Kalwarii i ucałowaniem relikwii Świętego Krzyża. Następnie zostały odprawione w kościele Świętej Rodziny
Ceremonie Wielkiego Piątku i przeniesienie Pana Jezusa z kościoła Świętej Rodziny
do kociołka Grobu Chrystusa na szczyt Kalwarii gdzie trwała całodobowa adoracja
Najświętszego Sakramentu.
30 kwietnia br. zakończona została restauracja podestu kamiennego przed kościółkiem ukrzyżowania i Grobu Pana Jezusa na szczycie Kalwarii.
01 maja br. w Rzymie beatyfikacja Ojca św. Jana Pawła II a u nas I Doroczny Pełny
obchód Dróżek Zmartwychwstania Pana Jezusa.
3 maja br. odbyła się tradycyjna procesja z kościoła Świętej Rodziny do Sanktuarium
Kalwaryjskiego z obrazem Matki Bożej Kalwaryjskiej na pamiątkę pojawienia się
krwawych łez na tym wizerunku.
7 maja br. w tym dniu przybyła do naszego Sanktuarium pielgrzymka autokarowa
naszych przyjaciół z Górnej
Austrii z ks. Proboszczem
Rogerem Ibounigg na czele.
8 maja br. grupa naszych dzieci
z klas II przystąpiła do I komunii św. Po uroczystej Eucharystii
odbyło się śniadanko dla tych
dzieci, rodziców, najbliższej rodziny i duszpasterzy w domku
Zwiastowania Matki Bożej. W
2011 roku w naszej rodzinie pa-

•

•
•
•
•

•
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13 maja br. w uroczystym nabożeństwie fatimskim wzięli udział między innymi rycerze i damy Zakony Grobu Bożego w Jerozolimie z komandorem tego zakony na
czele ks. infułatem dr Marianem Mikołajczyk – kanclerzem Kurii Metropolitalnej w
Częstochowie i ks. prof. Zdzisławem Małeckim.
22 maja br. ks. abp dr Stanisław
Nowak poświęcił i erygował
Dróżki Maryjne i Świętego
Józefa na Kalwarii w Praszce.
W trakcie tego obchodu poświęcone zostały stacje tych dróżek
między innymi Mur Świątyni
Jerozolimskiej także jako dar ks.
prałata Stanisława Gasińskiego
złożony dzięki pomocy jego
przyjaciół za granicą.
7

•

•

•

•

04 czerwca br. przyjął święcenia diakonatu kl. Dariusz Pilarski w kościele Św. Brata
Alberta w Zawierciu nasz rodak ur. 24.09.1976 roku w Wieluniu. W święceniach tych
uczestniczyła delegacja naszej parafii z ks. prałatem na i Kalwaryjskim Bractwem
Meki Pańskiej na czele.
06 czerwca br. natrapiło poświęcenie nowego Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w
Częstochowie przy ul. Orzechowskiego 1. W uroczystości tej brał udział także ks. prałat St. Gasiński jako inicjator pierwszego Ośrodka z siedzibą przy Al. Jana Pawła II nr
82. A wcześniej budowniczy domu Samotnej Matki i Dziecka w Żarkach Mieście.
13 czerwca br. w trakcie uroczystego nabożeństwa fatimskiego j. E. Ks. abp dr Stanisław
Nowak udzielił sakramentu bierzmowania miejscowej młodzieży. Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej w 2011 roku przyjęli: Bryk Łukasz, Stanisław Chomiakowski,
Filip Duda, Jacek Dworaczyk, Pawel Golczyk, Wojciech hombek, Seweryn Jurczyk,
Paweł Łęgosz, Andrzej Macoch, Krystian Marciszewski, Kacper Marzec, Tomasz
Nicota, Bartłomiej Rzeźniczak, Adrian Szczepański, Mikołaj Zdobylak, Sylwia
Galant, Agata Grajnert, Kinga Hyż, Monika Kaczmarczyk, Karolina Karczewska,
Paulina kosowska, Agnieszka Kramza, Agnieszka Krzemińska, Weronika Leśnik,
Oktawia Łabęcka, Paulina Parkitna, Agnieszka Podyma, Katarzyna Polak, Marta
Rychlik, Ewelina Stasiak, Beata Stępień, Katarzyna Tomczyk, Karolina Wojtyra,
Zawis Klaudia.
15 czerwca br. odbyła się I cześć pogrzebu śp. + Wiktorii Gasińskiej, mamy ks. prałata na Kalwarii w Praszce. Uroczystości tej przewodniczył j. E. Ks. abp dr Stanisław
Nowaka przy współudziale kilkudziesięciu kapłanów różnych stopni i godności
z archidiecezji częstochowskiej,
krakowskiej, warszawskiej i sosnowieckiej, sióstr zakonnych z Praszki
i Częstochowy, przedstawicieli
władz samorządowych powiatu oleskiego i gminy Praszka, Związku
Zawodowego „Solidarność” z
Praszki, Kalwaryjskiego Bractwa
Męki Pańskiej, przyjaciół przybyłych z różnych stron kraju oraz
miejscowych parafian. Druga
część pogrzebu odbyła się pod
Kalwarią Zebrzydowską, gdzie
Mszy św. żałobnej przewodniczył
O. biskup nominat dr Damian
Muskus
kustosz
klasztoru
Kalwaryjskiego ze swoim zastępcą
O. Antonim Kluską ofm, duchowieństwo z archidiecezji krakowskiej również przy bardzo licznie
zgromadzonych wiernych. W II
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części pogrzebu śp. + Wiktorii Gasińskiej uczestniczyła także liczna delegacja wiernych z Praszki. Za śp. + Wiktorię Gasińską zamówiono w Praszce 68 intencji mszalnych a w rodzinnej parafii 74 intencje.
Na zebraniu Rady duszpasterskiej, Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej i wszystkich grup apostolskich naszej parafii 28.08. br. zasugerowano i podjęto jednogłośnie decyzję, biorąc pod uwagę szczególny wkład zmarłej 13.06. br. śp. + Wiktorii
Gasińskiej w powstanie i rozwój miejscowego Sanktuarium Kalwaryjskiego
w Praszce, o upamiętnienie tej zmarłej na pomniku pamięci zmarłych dobroczyńców
Kalwarii w Praszce na czele z ks. Raimundem Ochabauer z Austrii.
19 czerwca br. ks. prałat Stanisław Gasiński w imieniu swojej zmarłej mamy śp.
+ Wiktorii, zgodnie z jej wcześniej wyrażonym życzeniem złożył jej złoży medalik,
krzyż i łańcuszek w formie wota dla Matki Bożej Kalwaryjskiej.
23 czerwca br. uroczystej procesji Bożego Ciała po osiedlu Adama Mickiewicza
w Praszce przewodniczył ks. prałat dr Stanisław Gasiński.
24 lipca br. na sumie odbyło się błogosławieństwo pojazdów mechanicznych i poświęcenie nowych w Alei ks. kad. Stefana Wyszyńskiego. Kierowcy otrzymali okolicznościowe pamiątki.
29 lipca br. państwo Jadwiga Chudyk, Kazimierz Kopeć oraz Marianna i Grzegorz
Pucka spełniając też ostatnią wolę śp. Heleny Rzepeckiej złożyli w formie wota dla
Matki Bożej Kalwaryjskiej zgodnie z pismem ku wiecznemu królowaniu Matki Bożej
Kalwaryjskiej w Praszce: 4 złote obrączki, dwa pozłacane zegarki, cztery łańcuszki
srebrne, złocone, jeden łańcuszek złoty dwie pary kolczyków srebrnych, dwa medaliki srebrne, złocone, bransoletę bursztynową na srebrnym łańcuszku, monetę pamiątkową 200 zł..
04 sierpnia br. odbyła się doroczna pielgrzymka Archidiecezji Częstochowskiej do
Kalwarii Zebrzydowskiej pod przewodnictwem J. E. Ks. abp Stanisława Nowaka.
Koordynowaniem tego pielgrzymowania od lat zajmuje się ks. prałat Stanisław
Gasiński. W pielgrzymowaniu tym uczestniczyli także wierni naszej parafii wspólnie
z wiernymi ziemi wieluńskiej jak w poprzednich latach, Wielunia, Krzepic, Mokrska,
Skomlina.
07 sierpnia be. został poświęcony na sumie wielki Maryjny baldachim do procesji zaśnięcia i wniebowzięcia Matki Bożej. Jest to dar tegorocznych rodziców dzieci pierwszokomunijnych oraz rodziców młodzieży wybierzmowanej tym roku.
14 sierpnia br. odbył się odpust ku czci Matki Bożej Kalwaryjskiej na naszej Kalwarii.
Uroczystym Nieszporom w kociołku ukrzyżowania i Grobu Pana Jezusa, procesji
Zaśnięcia Matki Bożej oraz sumie odpustowej przewodniczył J. E. Ks. bp dr Jan
Wątroba z Częstochowy. W uroczystości tej wzięło udział duchowieństwo dekanatu
praszkowskiego, orkiestra ze Skomlina, Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej, asysta
i licznie zgromadzeni wierni.
19 sierpnia br. pielgrzymka autokarowa wiernych naszej parafii na procesję Zaśnięcia
Matki Bożej do Kalwarii Zebrzydowskiej. Pielgrzymce tej przewodniczył ks. prałat
Stanisław Gasiński.
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21 sierpnia br. odbyła się procesja Triumfu Maryi Wniebowziętej z kościoła sanktuaryjnego do kościoła Świętej Rodziny przez bramę VIII błogosławieństw –
Zmartwychwstania Pana Jezusa, jako że Maryja najpełniej skorzystała z owoców
Zmartwychwstania Chrystusa przez to, że z duszą i ciałem została zabrana do nieba.
Wzorem Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej obchód ten zakończył odpust ku
czci Matki Bożej Kalwaryjskiej, któremu przewodniczył J. E. Ks. abp dr Stanisław
Nowaka metropolita częstochowski.
24 sierpnia br. zakończone zostały prace związane z nadbudową Domu Parafialnego
od strony południowej. Prace te praktycznie zostały wykonane na kredyt. Były one
bezwzględnie konieczne do wykonania z powodu przemakania płyty tarasu, co spowodowałoby zagrzybienie budynku. Świadkami tego są członkowie Rady duszpasterskiej inne osoby. Ufamy w pomoc ludzi dobrej woli, którzy składając ofiarę na kościół
podczas kolędy pomogą spłacić zaciągnięty kredyt.
25 sierpnia br. wierni naszej parafii pielgrzymowali jak co roku autokarem do
Częstochowy, by uczestniczyć z Ojcem naszej archidiecezji w procesji Maryjnej z
archikatedry na Janą Górę i sprawowanej Mszy św. na Szczycie Jasnogórskim w
Wigilię Święta Patronki naszej prowincji kościelnej.
28 sierpnia br. odbyło się zebranie Rady duszpasterskiej, Kalwaryjskiego Bractwa
Męki Pańskiej i wszystkich grup apostolskich naszej parafii w sprawie bezpośrednich przygotowań od strony wewnętrznej i zewnętrznej do Misji Świętej w naszej
rodzinie parafialnej i peregrynacji Krzyża Świętego. Omówiono sprawy związane
z dostarczenie do domów szczegółowego planu Misji Świętej, przygotowania wystroju drogi procesyjnej z relikwiami Krzyża Świętego z osiedla od krzyża III Tysiąclecia
Chrześcijaństwa do kościoła Świętej Rodziny. Zasugerowano, by parafianie złożyli
ofiarę na czerwone lampiony wyznaczające ową procesyjną trasę i przygotowanie
samochodu platformy do przewiezienia krzyża z osiedla, ze względu na długi odcinek
tej drogi do kościoła.
Na zebraniu tym zasugerowano także i podjęto jednogłośnie decyzję, biorąc pod
uwagę szczególny wkład zmarłej 13.06. br. śp. + Wiktorii Gasińskiej w powstanie
i rozwój miejscowego Sanktuarium Kalwaryjskiego w Praszce, o upamiętnienie tej
zmarłej na pomniku pamięci zmarłych dobroczyńców Kalwarii w Praszce na czele
z ks. Raimundem Ochabauer z Austrii.
04 – 11 września br. pomocnicy ewangelizacyjni dostarczali mieszkańcom naszej parafii programy Misji Ewangelizacyjnych z Rozważaniami Kalwaryjskimi na Dróżki,
napisanymi przez J. E. Ks. abp dr Stanisława Nowaka pod tytułem CRUX VICTORIA
– Krzyż Zwycięstwem. Zawierzmy ojcu naszej archidiecezji i weźmy z wdzięcznością do ręki ten dar mający na celu rozkochania nas w duchowości kalwaryjskiej dla
naszego dobra doczesnego i wiecznego. By nie przegapić życia i tego co ono nam
dobrego niesie trzeba często odważyć się być mądrym. Rozważania Dróżkowe są do
nabycia w naszym Punkcie Duszpasterskim „Nazaret”.
11 - 16 września br. trwały misje Święte na Kalwarii w Praszce, który przewodniczył ks. prałat profesor Marian Duda rektor Wyższego Instytutu Teologicznego
w Częstochowie.
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14 września br.. w święto Podwyższenia Krzyża Świętego przybyła na Kalwarię
w Praszce Wspólnota Kanoników Kapituły Wieluńskiej z nowo wybranym ks. prepozytem prał. i dziekanem regionu Marianem Mermer na czele. Zgodnie z Okólnikiem
Kurii Metropolitalnej w Częstochowie z września 2011 r. nr 9 ks. prałat dr Stanisław
Gasiński, proboszcz parafii Świętej Rodziny w Praszce został mianowany kanonikiem gremialnym Kolegiackiej Kapituły Wieluńskiej 13.07.2011 roku, l. dz. 685.
W Dekrecie ks. abp metropolity częstochowskiego jest napisane między innymi: „
Po zasięgnięciu opinii kanoników Kapituły Wieluńskiej podnoszę Księdza Prałata
do godności Kanonika gremialnego kolegiackiej Kapituły wieluńskiej przy kolegiacie Bożego ciała w Wieluniu. Wyrażam nadzieję, że uczestnictwo w tym dostojnym
Gremium Księdza Prałata przyczyni się do głębszego zaangażowania Kanoników w
życie sanktuarium kalwaryjskiego, a z tego wyniknie większa chwała Boża i kult
Najświętszej Maryi Panny.” Na nadzwyczajnym posiedzeniu tej Kapituły w Wieluniu
28.07. br. ks. prałat Stanisław Gasiński został wybrany sekretarzem tejże Kapituły.
Podstawą działania jest Statut przyjęty przez Kapitułę 28.07.2011 roku. W zatwierdzonym przez Arcybiskupa Metropolitę Częstochowskiego 29.07.2011 r. Statucie
Kolegiackiej Kapituły Wieluńskiej czytamy między innymi:
I nr 2: Na podstawie Bulli restytuującej Kapitułę oraz zgodnie z zaleceniem Arcybiskupa Metropolity Kapituła ma za zadanie: rozwój kultu maryjnego na Ziemi
Wieluńskiej, w tym szczególna troska o sanktuarium NMP Kalwaryjskiej w Praszce.
I nr 3: Podstawą
działania Kolegiackiej
Kapituły Wieluńskiej
jest Bulla Papieża Pawła
VI Rationabile obsepuium, z dnia 20 X 1965
roku. V nr 18 Kanonicy
rzeczywiści zobowiązani są na podstawie
Bulli Restytuującej do
udziału we Mszach św.
w uroczystość odpustową NMP Kalwaryjskiej
w Praszce (II niedziela
sierpnia).

•

16 września br. wierni na Kalwarii w Praszce uczestniczyli w peregrynacji Krzyża
Świętego i Jego relikwii. Uroczystość ta z udziałem J. E. Ks. abp Stanisława Nowaka
rozpoczęła się przy Krzyżu III Tysiąclecia Chrześcijaństwa obok Gimnazjum im. Ojca
św. Jana Pawła II w Praszce. Stamtąd procesyjnie witając krzyż wierni udali się do
kościoła parafialnego Świętej Rodziny na Uroczystą Mszę św. trasą zaznaczoną przez
palące się czerwone lampiony. Ze względów praktycznych Krzyż z relikwiami był
wieziony na specjalnej platformie. W uroczystości tej wzięła również udział orkiestra
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Gasińskiego, natomiast kaplica błogosławionego Jana Pawła II została ufundowana
przez p. Ryszarda Maślankę marszałka Bractwa Kurkowego z Krakowa.
W uroczystości tej brali udział między innymi p. Tadeusz Ryś – król Bractwa
Kurkowego oraz brat Kurkowy Władysław Kufrej, poczty sztandarowe NSZZ
„Solidarność” z Praszki i Kozłowic, Straż Pożarna z Woli Radziszowskiej, orkiestra ze Skomlina, pielgrzymi z różnych stron kraju. Na zakończenie uroczystości ks.
prałat Stanisław Gasiński podziękował ks. arcybiskupowi Stanisławowi Nowakowi
za wszystkie dotychczasowe posługi na Kalwarii w Praszce, życząc obfitości łask
Bożych i nieustannej opieki Matki Bożej Kalwaryjskiej i by Bóg przyprowadzał nadal
jak najczęściej ks. arcybiskupa na Kalwarię w Praszce. Także innym zgromadzonym
ks. prałat podziękował za dar wspólnej modlitwy i za fundacje, które napełniły Boże
dzieło na Makowym Wzgórzu w Praszce znakami miłości do Jezusa ukrzyżowanego
i zmartwychwstałego, znakami miłości do Maryi trwającej wiernie do końca pod
krzyżem swego Syna.
•

OSP ze Skomlina, Straż Pożarna, Gwardia Fatimska, Kalwaryjskie Bractwo Meki
Pańskiej, Poczty sztandarowe Solidarności i Publicznego Gimnazjum w Praszce, asysta procesyjna i bardzo licznie zebrani wierni. Relikwie Świętego Krzyża były adorowane przez dobę po czym zostały przekazane do kościoła parafialnego Św. Józefa
w Wieluniu.
•

26 września br. odbyła się na Kalwarii w Praszce Dekanalny Dzień Chorych z udziałem J. E. Ks. bp Jana Wątroby. Pielgrzymka ta rozpoczęła się tradycyjnie w kościele
sanktuaryjnym przy relikwiach błogosławionego Jana Pawła II aktem zawierzenia
Jana Pawła II Matce Boże Kalwaryjskiej. Następnie wszyscy zebrani udali się procesjonalnie w symbolicznej pielgrzymce do kościoła parafialnego Świętej Rodziny
gdzie została odprawiona przez ks. biskupa Msza święta połączona z nabożeństwem
Lourdzkim. Po Eucharystii wszyscy zebrani przeszli na Agapę – Ucztę Miłości do
Domku Zwiastowania Matki Bożej.

25 września br. zostały poświęcone kaplice Annasza i Kaifasza ze św. Piwnicą oraz dopełnione poświęcenie kaplicy błogosławionego Jana Pawła II przez ks. abp dr Stanisława
Nowaka. Jego Eminencja ks. kard. Stanisław Dziwisz przekazał na tą uroczystość na
Kalwarii w Praszce relikwie krwi błogosławionego Ojca św. Jana Pawła II, które zostały przekazane w pałacu arcybiskupów krakowskich na ręce ks. prałata Stanisława
Gasińskiego
i p. Ryszarda
Maślanki, fundatora kaplicy błogosławionego Jana
Pawła II w Praszce.
Dwupoziomowa
kaplica Kaifasza
została ofiarowana przez ks, arcybiskupa, kaplica
Annasza przez ks.
prałata Stanisława
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•

06 października br. J. E. Ks. abp dr Stanisław Nowak metropolita częstochowski
wydał Dekret ustanawiający Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Parafii p.w. Świętej
Rodziny na Maskowym Wzgórzu w Praszce. L. dz. 957. Szczegółowy program
oraz formy działalności duszpasterskiej SANKTUARIUM określa odrębny statut
SANKTUARIUM, przewidziany w Kanonie 1232 Kodeksu Prawa Kanonicznego.
Zgodnie z tym statutem Sanktuarium Pasyjno - Maryje w Praszce wydaje czasopismo KALWARIA PRASZKOWSKA od nr 66. Wcześniej wydawana była
FAMILIA CHRISTIANA. Dekret ogłaszający kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny
Kalwaryjskiej SANKTUARIUM Maryjnym został wydany 11.10.2002 roku także
przez J. E. Ks. abp dr Stanisława Nowaka metropolitę częstochowskiego na podstawie Kanonu 1230 Kodeksu Prawa Kanonicznego l. dz. 774.

•

07 października br. przebywał w naszym Sanktuarium marszałek województwa
opolskiego p. Józef Sebasta, który wpisując się do Kroniki napisał między innymi: „
Jestem pod ogromnym wrażeniem realizacji wspaniałego centrum wiary, gdzie wierni mogą doświadczać spotkania ze Świętą Rodziną i Matką Bożą Kalwaryjską, przy
wyczuwalnej obecności i wsparciu błogosławionego Jana Pawła II”.

•

11 listopada br. Mszę św. dziękczynno - błagalną w intencji Ojczyny sprawował w
sanktuarium kalwaryjskim ks. prałat dr Stanisław Gasiński W modlitwie tej uczestniczyły również poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność” z Praszki i Kozłowic.
Tradycyjnie, bezpośrednio po tej Mszy św. wszyscy zebrani udali się procesjonalnie
pod popiersie Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia,
który szczególnie kochał swoją Ojczyznę i często mawiał: „ Kocham Ojczyznę więcej
niż własne serce i wszystko co czynię dla Kościoła czynię i dal niej”. Tam też u stóp
Kalwarii odmówiona została modlitwa ks. Piotra Skargi za Ojczyznę a przedstawiciele społeczeństwa złożyli kwiaty i zapalili znicze.

•

12 listopada br. opiekunowie krzyży jak tez i kaplic na Kalwarii w Praszce odrestaurowali te znaki wiary i zaimpregnowali je przed zimą. Zabezpieczone też zostały
lakierem okrętowym wszystkie drzwi zewnętrzne naszych kościołów.

•

27 listopada br. nastąpiło poświęcenie opłatków na stół wigilijny dla naszej rodziny
parafialnej i przyjaciół Kalwarii w Praszce.
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REKOLEKCE ADWENTOWE
Parafia Świętej Rodziny w Praszce
KALWARIA PRASZKOWSKA
11 - 13 grudnia 2011 roku

APEL RADY DUSZPASTERSKIEJ PARAFII
ŚWIĘTEJ RODZINY W PRASZCE
Zebranie Rady Duszpasterskiej Parafii Świętej Rodziny i Kalwaryjskiego
Bractwa Męki Pańskiej w Praszce, które odbyło się 30 stycznia 2011 roku zdecydowało między innymi o zakończeniu budowy południowej części domu parafialnego, narażonego przed zamakaniem piwnicy części tego domu pod tarasem.
Rozwiązaniem tego problemu okazało się dobudowanie ścian od strony południowej wschodniej i zachodniej tego domu oraz zadaszenie. Po odbyciu wizji
lokalnej przez zebranych, jako że ta sprawa była przedkładana pod rozwagę już
parę razy przez ks. proboszcza, zebrani wystosowali apel do parafian i przyjaciół
Kalwarii w Praszce w sprawie ostatecznego sfinalizowania tego przedsięwzięcia:
„ Na przestrzeni kilku już lat narasta problem zamakania piwnicy pod tarasem od
strony południowej domu parafialnego. Pomimo usilnych starań z naszej strony
z roku na rok sytuacja się pogarsza. Po konsultacjach z osobami zajmującymi
się ta problematyką między innymi architektem, koniecznością stało się zabudowanie i zadaszenie owego tarasu. W związku z tym, iż wiąże się to, jak na możliwości naszej parafii z bardzo dużym wydatkiem, przekraczającym całoroczny
budżet naszej parafii serdecznie prosimy naszych parafian i przyjaciół Kalwarii
w Praszce, w miarę swych rzeczywistych możliwości, o comiesięczne wspieranie tej inwestycji. Wpisując ów dar serca do Księgi ofiar składanych na kościół
w niedziele po Mszach świętych członkom Rady Duszpasterskiej wspierajmy tą
inwestycję. Równocześnie składamy serdeczne podziękowanie za ofiary składane na tacę w każdą druga niedzielę miesiąca na funkcjonowanie naszej parafii, w
tym między innymi na energię elektryczną, woda, ogrzewanie, wywóz śmieci,
ubezpieczenia, remonty, inwestycje, media, podatki kwartalne na rzecz państwa
– zryczałtowane, należności za posługi wykonywane przez różne osoby pracujące
na rzecz naszej parafii. Odkąd jednak funkcjonuje to rozwiązanie ( taca na rzecz
parafii w drugą niedzielę miesiąca ), wpływy w ciągu roku na inwestycje parafialne zmniejszyły się praktycznie do zera. W związku z tym, każde dodatkowe
wsparcie ze strony parafian oraz przyjaciół Kalwarii w Praszce, pomoże zażegnać
przynajmniej bieżące problemy naszej parafii i Sanktuarium Kalwaryjskiego w
Praszce. Zbiórka z innych niedziel przeznaczona jest na seminarium duchowne,
instytucje archidiecezjalne i kościoła powszechnego, misje itd. w zależności od
danego przeznaczenia”.
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III Niedziela Adwentu – 11 XII 2011 r.
Rozpoczęcie rekolekcji
8.00
9.30
11.00
17.00

-

Msza św., z nauką dla młodzieży
Msza św. z nauką dla dzieci i ich opiekunów
Suma z nauką dla mężczyzn
(Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej)
Msza św. z nauką dla kobiet

Poniedziałek
9.00
11.00
15.30
17.00

- /Sanktuarium/ Msza św. z nauka ogólną.
- 12.30 Odwiedziny obłożnie chorych w domach.
- Msza św. z nauką dla dzieci i ich opiekunów.
- 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. 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.
PLAN SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ 13 XII (Wtorek)
Rano 8.30 – 11.30 dla dzieci, młodzieży, dorosłych – drugiej zmiany, chorych,
starszych wiekiem.
Po południu 15.30 Szkoły Podstawowe i Gimnazjum oraz dorośli.
16.00 – 17.30 Młodzież szkół średnich ponad gimnazjalnych
w tym przyszłoroczni kandydaci do bierzmowania.
Rekolekcjom przewodniczy będzie Ojciec Bolesław Opaliński ofm gwardian i proboszcz
z klasztoru w Alwerni.
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W ROKU 2011 SANKTUARIUM KALWARYJSKIE
W PRASZCE ODWIEDZIŁY OPRÓCZ
INDYWIDUALNYCH PIELGRZYMÓW
NASTĘPUJĄCE GRUPY AUTOKAROWE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

19.11.2010 roku Pielgrzymka autokarowa młodzieży Parafii Danków z ks. Tomaszem
Kośnym.
06.03.2011 roku Pielgrzymka z Parafii Chrystusa Króla w Rawiczu.
09.04. br. Pielgrzymka autokarowa z Parafii Chorzew – Siemkowice.
16.04. br. Pielgrzymka katechetów Archidiecezji Częstochowskiej (ponad 500 osób)
pod przewodnictwem J. E. Ks. abp Stanisława Nowaka.
17.04. br. Pielgrzymki z Parafii: Chorzów Batory, Kiełczygłów, Katowice Podlesie,
Częstochowa, Wieluń.
20.04. br. Pielgrzymka autokarowa z Parafii Czeladź Piaski pod przewodnictwem ks.
kanonika Tadeusza Stępień – rodaka z Praszki.
22.04. br. Pielgrzymka autokarowa z Parafii Jemielnica, Kadłub i Osiek w diecezji
opolskiej.
07.05. br. Pielgrzymka autokarowa naszych przyjaciół z Górnej Austrii z ks.
Proboszczem Rogerem na czele.
13.05. br. Pielgrzymka Zakonu Bożego Grobu z Jerozolimy na czele z ks. infułatem
dr Marianem Mikołajczykiem i ks. prof. Zdzisławem Maleckim z Częstochowy.
14.05. br. Pielgrzymka autokarowa z Parafii Wniebowzięcia NMP w Warcie
z O. Leonem Wierzbickim ofm.
21.05. br. Pielgrzymka autokarowa z Parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
w Kłobucku z ks. wikariuszem Sławomirem Porębskim.
30.05 br. Pielgrzymka autokarowa z Parafii Świętego Krzyża w Siemianowicach
Śląskich z ks. proboszczem Krzysztofem Mikicink.
07.06. br. Pielgrzymka autokarowa z Rudy Śląskiej – Kochłowic z ks. proboszczem
Jerzym Liszczykiem i ks. Jerzym Lisieckim.
09.06. br. Pielgrzymka autokarowa dzieci pierwszokomunijnych z rodzicami z Parafii
Chrzanowice ( radomszczańskie ).z ks. proboszczem Tomaszem Schabowicz.
26.06 br. Pielgrzymka rowerowa z Kościana.
09.07. br. Pielgrzymka autokarowa Polskiego Związku Niewidomych – oddział
w Kłobucku.
11.07. br. Pielgrzymka autokarowa członków obozu polsko-litewskiego z Ośrodka
Szkolenia i Wychowania w Oleśnie.
11.07. br. Pielgrzymka autokarowa Koła Przyjaciół koła Maryja z Parafii Podwyższenia
Krzyża Świętego w Jeleniej Górze.
13. 07. br. Pielgrzymka piesza poznańska, grupa IX zdążająca na Jasną Górę.
28.07 br. Pielgrzymka autokarowa z Parafii Dobrego Pasterza w Chorzowie oraz grupa emerytów z Chorzowa.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

29.07. br. Pielgrzymka Parafii Św. Piotra i Pawła w Lututowie z ks. Mariuszem
Giwerskim.
30.07. br. Pielgrzymka Franciszkańskiego Zakonu Świeckich przy klasztorze OO.
Franciszkanów w Goruszkach k/ Miejskiej Górki, woj. wielkopolskie z O. Nil
Lushchak z Ukrainy i przełożonym br. Józefem Orłowskim.
13.08. br. Pielgrzumka autokarowa z Parafii Św. Józefa w Jaworznie – Jeziorkach
(diecezja sosnowiecka) z ks. proboszczem Wiesławem Jarząbek.
14.08.br. Pielgrzymka autokarowa z Parafii ŚW. Apostołów Filipa i Jakuba
w Skomlinie.
16.08. br. Pielgrzymka autokarowa z Parafii Sadów w diecezji opolskiej z duszpasterzem.
16.08. br. Pielgrzymka wiernych z Parafii Św. Andrzeja Boboli w Lublinie.
21.08. br. Pielgrzymka autokarowa z Parafii Chrystusa Króla w Rawiczu.
23.08. br. Pielgrzymka autokarowa z Parafii Trójcy Przenajświętszej w Kochłowicach.
25.08. br. Pielgrzymka autokarowa z Parafii Św. Michała Archanioła z Bytomia Suchej Góry z ks. proboszczem Marcinem Wojtczak.
27.08. br. Doroczna pielgrzymka wiernych z dekanatu Gorzów Śląski z ks. dziekanem
i proboszczem Józefem Dziuk.
30.08. br. Pielgrzymka autokarowa z Parafii Św. Szymona i Judy Tadeusza w Dmeninie
(arch. Częstochowska) z ks. Kan. Antonim Kaczmarek – rodakiem z Praszki.
05.09. br. Pielgrzymka wiernych z Parafii Św. Krzysztofa w Tychach z ks. proboszczem Wojciechem Wójcik.
08.09. br. Pielgrzymka autokarowa z Parafii Ozimek w diecezji opolskiej.
10.09. br. Pielgrzymka autokarowa z Parafii Św. Jana Chrzciciela w Łaszewie z ks.
proboszczem Dariuszem Tuczapskim.
14.09. br. Wspólnota Kanoników Kapituły Wieluńskiej z ks. prepozytem prał. i dziekanem regionu Marianem Mermer na czele.
14.09. br. Pielgrzyma autokarowa Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców
z Bydgoszczy.
25.09. br. Pielgrzymka autokarowa z Parafii Wola Radziszowska, Rzozów, Radziszów,
Skawina, Krzywaczka w archidiecezji krakowskiej.
26.09. br. Pielgrzymka chorych z dekanatu Praszkowskiego pod przewodnictwem
J. E. Ks. bp Jana Wątroby z kapłanami tego dekanatu.
28.09. br. Pielgrzymka autokarowa z parafii Zębowice w diecezji opolskiej z ks. proboszczem.
08.10. br Pielgrzymka wiernych trzema autokarami z Warty i okolic. Wiernym tym
towarzyszyło trzech ojców franciszkanów Bernardynów; O. Zachariasz, O. Cecylian
i O. Wojciech.
09.10. br. Pielgrzymka autokarowa Stowarzyszenia Civitas Christiana z Opola.,
Kluczborka, Wołczyna i Byczyny.
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PROGRAM DUSZPASTERSKI KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
W POLSCE NA ROK 2012
„KOŚCIÓŁ NASZYM DOMEM”.
„Jesteśmy bowiem współpracownikami Boga, a wy jesteście uprawną ziemią Bożą,
budowlą Boga. Dzięki udzielonej mi przez Boga łasce położyłem fundament jako zręczny architekt, ale buduje ktoś inny. Niech każdy jednak patrzy na to, jak buduje. Nikt
bowiem nie może położyć innego fundamentu, oprócz tego, który już został położony, a
jest nim Jezus Chrystus” (1 Kor 3, 9 – 11).
Hasło i motto biblijne roku duszpasterskiego 2011/2012

WSPÓLNE JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE
Msza święta w rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa jest wyjątkową
okazją odnowienia się w łasce sakramentu małżeństwa przez udział w Eucharystii.
Kościół w specjalnej liturgii składa Bogu dzięki za łaski otrzymane przez jubilatów oraz udziela im błogosławieństwa Bożego na dalsze lata wspólnego życia.
Msza św. sprawowana z racji małżeńskich rocznic wraz z obrzędem ślubowania jest
pięknym darem złożonym współmałżonkowi, czy też przez dzieci swoim rodzicom.
Prosimy w zakrystii podać do 11 grudnia (rekolekcje adwentowe) uczestnictwo ze współmałżonkiem w tej uroczystości odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

ZAPOWIEDŹ OGŁOSZENIA ROKU WIARY
Papież Benedykt XVI 16 X 2011 roku zapowiedział ogłoszenie „Roku Wiary”. Jak
stwierdził Papież, ma to być „czas łaski i zaangażowania na rzecz pełniejszego nawrócenia do Boga, by umocnić wiarę w Niego i głosić Go ludziom naszych czasów”.
*
Ojciec Święty Benedykt XVI listem Apostolskim w formie „motu proprio”
PORTATAM FIDEI ogłosił ROK WIARY
Rozpocznie się on dnia 11 października 2012 roku w pięćdziesiąta rocznicę otwarcia
Soboru Watykańskiego II, a zakończy się w uroczystość Naszego Pana Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 roku.

DOBA EUCHARYSTYCZNA
Od 31 XII 2011 – 01 I 2012 roku
Plan adoracji Najświętszego Sakramentu
przez wiernych poszczególnych rejonów parafii

8.00
8.30
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00

Piątek 30 XII 2011 roku
SUMA ODPUSTOWA
KU CZCI
ŚW. RODZINY
O GODZ. 17.00

17.00
18.00

Przewodniczy
ks. prałat Marian Stochniałek
z Wielunia.
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Msza Święta
Rozpoczęcie Adoracji Najświętszego Sakramentu.
ul. Skłodowskiej 1 (Młodzież od klas I Gimnazjum
wzwyż (prowadzą katecheci świeccy z ks. prefektem)
Skłodowskiej 5.
ul. Listopadowa 15
ul. Listopadowa 17
ul. Listopadowa 20
ul. Listopadowa 22
ul. Listopadowa 24
ul. Skłodowskiej 3
ul. Chłopska, ul. Rolnicza, ul. Kolorowa, ul. Maków, ul. Astrów, ul. Bratków,
ul. Chabrów, Tulipanów, ul. Mickiewicza, Niemcewicza, Małachowskiego,
Kołłątaja, Staszica, Mickiewicza 28 A, Dzieci Maryi, Ministranci i Lektorzy.
MSZA ŚWIĘTA NA ZAKOŃCZENIE STAREGO ROKU
Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej w Praszce, Koła Różańcowe ze
Szyszkowa i Wygiełdowa, Pilawy, Fabryczna i Fabryczna 22, Szyszków i
Wygiełdów.
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19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
07.00
8.00

Mickiewicza 24
Mickiewicza 26
Kościuszki 40 i 42
Kościuszki 34
Kościuszki 36, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Akcja Katolicka
„Nazaret”.
PASTERKA EUCHARYSTYCZNA
Róża męska Różańcowa św. Józefa,
Róża żeńska Różańcowa św. Rodziny
Róża żeńska Różańcowa Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Róża żeńska Różańcowa Matki Bożej Fatimskiej
Renciści, Emeryci, domki jednorodzinne ul. Kościuszki i ul. Kościuszki 27
ul. Obr. Pokoju 1, Grupa Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, Ruchy
Prorodzinne.
ul. G. Zapolskiej, Kosmonautów, i domki jednorodzinne ul. Obr. Pokoju,
Rada Duszpasterska i Parafialna Rada Ekonomiczna.
Msza święta na zakończenie adoracji
Plan Mszy św. w Nowy Rok - niedzielny

Czerwiec:

Magdalena Joanna Mysiura, Barbara Maria Wanowska, Nikodem
Tomasz Tabaka.

Lipiec:

Martyna Hanna Bytys, Antoni Piotr Gorzelak, Jakub Szydło.

Sierpień:

Zofia Hanna Olejnik, Jakub Marcin Kowalczyk, Magdalena
Danuta Kotala, Malwina Katarzyna Sekienda, Julia Milena
Bartoszek, Łukasz Włoch, Angel Roman Jeziorek, Nadia Stopa,
Jakub Franciszek Orzechowski

Wrzesień:
Patrycja Zaręba, Julia Anna Żyta,
,
Październik: Dominika Ewelina Linkiewicz, Kamila Anna Sułkowska,
Katarzyna Krystyna Bryja, Michał Adam Pilarski, Antonina
Maria Madeła, Michal Pawlak, Aleksander Herberg, Nicole
Kiński, Paulina Aneta Polak.
Listopad:

Kacper Kwaśny, Laura Marianna Przybylska, Amelia Anna
Paluszczak, Antoni Brysch,

Grudzień:

Anna Chrzanowska, Anna Marta Uznańska, Oliwier Reszka,
Bartosz Mania, Julia Żyta, Maksymilian Wojnowicz, Igor Grygiel

Serdecznie zapraszamy!
I ROCZNICA CHRZTU ŚWIĘTEGO

.

W 2012 roku obchodzą nasze dzieci
„Miłość nie ma polegać na uczuciach, ale na uczynkach”
Św. Teresa od Dzieciątka Jezus
Styczeń:

Paulina Pietkun, Laura Gołdyn.

Luty:

Oliwia Wiktoria Olesińska,.

Marzec:

Beata Wiktoria Krzanowska, Patryk Żydziak, Radosław Żydziak.

Kwiecień:
.
Maj:

Adam Jan Czerwiński, Kacper Zdzisław Czerwiński,
Maria Martyna Poniatowska, Zuzanna Maria Chrzanowka,
Bartłomiej Pinkosz.

„Człowiek naprawdę posiada tylko to, co jest w nim”
Oscar Wilde

Msze św. dziękczynno-błagalne rocznicy Chrztu św. są odprawiane
w naszej rodzinie parafialnej w kościele 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.
niedzielnej udzielmy dziecku specjalnego błogosławieństwa. Prosimy
ze sobą zabrać na tą Mszę św. świecę chrzcielną dziecka, można też zaprosić rodziców chrzestnych.

Hanna Lena Zaremba, Krystian Michał Bednarek, Jakub Jeziorek.
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I ROCZNICĘ ZAWARCIA
SAKRAMENTALNEGO
ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

I ROCZNICA ŚMIERCI OSÓB ZMARŁYCH
Z NASZEJ RODZINY PARAFIALNEJ
„Gdzie kto będzie po śmierci, za życia odgadnie:
Gdzie chylił się za życia, tam
po śmierci wpadnie.”
Adam Mickiewicz

„Miłość wszystko zwyciężą”
Owidiusz

W 2012 roku będą obchodzić następujące pary małżeńskie:
Marzec:

Monika i Krzysztof Cuper.

Kwiecień:

Joanna i Krystian Borek.

Maj:

Aleksandra i Kamil Główka, Kamila i Piotr Sułkowski.

Styczeń:

+ Tadeusz Łucki, + Jerzy Jaroń.

Czerwiec:

Barbara i Maciej Mieszkalski, Barbara i Wojciech Stępień,
Anna i Łukasz Osowski, Monika i Marcin Gansiniec.

Luty:

+ Jan Pełka, + Bożena Feliks.

Lipiec:

Monika i Marcin Wollner, Dorota i Arkadiusz Cisło.

Marzec:

+ Bronisława Mokros, + Marianna Urbaniak.

Sierpień:

Angelika i Przemysław Lisiecki.

Kwiecień:

+ Alojzy Jamik.

Wrzesień:

Aleksandra i Adam Król, Patrycja i Arkadiusz Zadworny, Malwina
i Mariusz Gaik, Katarzyna i Paweł Gierak, Małgorzata
i Michał Słowikowski, Marta i Paweł Marciniak, Aleksandra
i Arkadiusz Krupa.

Maj:

+ Jan Szopa, Andrzej Gondek.

Czerwiec:

+ Zbigniew Błach, wiktoria Gasińska,
Józef Krajewski, Zenon Różański

Październik: Aleksandra i Andrzej Łuczak, Iwona i Marcin Gorzelak.

Sierpień:

+

„ Kochając nie myśli się, by coś zachować dla siebie.”

Wrzesień:
+ Edward Mokros, Irena Wach.
.
Październik: + Longin Borecki, Mieczysław Felisiak.

W 2011 roku po nagrodę do Boga odeszli:

Romain Rolland
BŁOGOSŁAWIEŃSTWA BOŻEGO, OPIEKI ŚWIĘTEJ RODZINY I MATKI
BOŻEJ KALWARYJSKIEJ WIERNEJ PANU JEZUSOWI I NAM DO KOŃCA
, ŻYCZLIWOŚCI, ZROZUMIENIA OD NAJBLIŻSZYCH, USMIECHU NA
KAŻDY DZIEŃ

Życzą duszpasterze z parafii.
Mszę św. dziękczynno-błagalną rocznicy zawarcia sakramentalnego związku
małżeńskiego należy rezerwować odpowiednio wcześniej, by można było w danym
dniu czy tygodniu skorzystać z wolego terminu.
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Hipolit Groblewski, Dariusz Borgól.

Listopad:

+ Zbigniew Jama.

Grudzień:

+ Bronisław Słonina

.
Przez miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
„Cokolwiek będziesz czynił, pamiętaj o śmierci.”
Seneka
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Fragmenty homilii Jego Ekscelencji ks. arcybiskupa
dr Stanisława Nowaka metropolity częstochowskiego
wygłoszone na Mszy św. pogrzebowej
śp. † Wiktorii Gasińskiej
mamy
ks. prałata Stanisława Gasińskiego na Kalwarii w Praszce
15.06.2011 roku
„Żegnamy śp. Wiktorię Gasińską. Życie jej było jednolite, bo widać w tym
życiu jakby linię, która przez to życie przechodzi. Tą linią jest konsekwentne
podążanie na Kalwarię do krzyża i zmartwychwstania. Śp.. Wiktoria bardzo kochała krzyż, żyła krzyżem Chrystusa. Niedawno była wieka uroczystość, beatyfikacja Jana Pawła II, który tyle razy mówił, że wychowywała go święta Kalwaria
Zebrzydowska. Nazywał siebie kalwariarzem mówiąc; moja duchowość jest kalwaryjska. Wiemy jak wielki papież kochał do końca życie naznaczone tajemnicą krzyża, przedwczesnymi odejściami jego najbliższych; matki, ojca i brata. Urodzony w Wadowicach nieopodal Kalwarii. Po drugiej stronie Kalwarii,
jeszcze bliżej tego miejsca jest Wola Radziszowska, która wydała na świat śp.
Wiktorię Gasińską zd. Bysina rok starszą od Ojca św. Jana Pawła II, żyła 92
lata, też jakoś zanurzoną w tym miejscu. Oczywiście można mieszkać blisko
Kalwarii, ale mieć swój świat, swoje tęsknoty, swoje pragnienia. Ona się w tym
miejscu zanurzyła i miała pragnienie przeszczepić tą Miłość do Chrystusa i Matki
Bożej oraz wyrazów pobożności kalwaryjskiej. Wyniosła to ze swojego domu
rodzinnego, swoich rodziców. Oni nie patrzyli tylko na wielkie piękne kościoły
ale szli na Kalwaryjskie Dróżki i w takiej atmosferze ich córka wzrastała. Tą
kalwaryjską atmosferę przekazywała swoim dzieciom. Życie ją dotknęło, urodziła sześcioro dzieci ale i patrzyła na śmierć troje z nich, bolesna matka. Pewnie
się karmiła w tych przejściach Dróżkami Matki Bożej Bolesnej. Nie było to łatwe, dwadzieścia osiem lat żyła we wdowieństwie, cała zanurzona w misterium
krzyża i dzieciom swoim konsekwentnie przekazywała duchowość kalwaryjską.
Dziękujemy Bogu za nasze matki, jak żal że fizycznie od nas odchodzą. Zmarła
śp. + Wiktoria towarzyszyła swojemu synowi kapłanowi bardzo daleko na drodze
jego kapłańskiego życia. Uczestniczyła w tym jego szczególnym kalwaryjskim
powołaniu. Sześć lat była w Praszce wspomagając budowę Sanktuarium kalwa26

ryjskiego, świętych kapliczek, żyła tu tym wszystkim. Żegnamy matkę, która
konsekwentnie szła za Chrystusem dźwigającym krzyż. Wszystko na to wskazuje, że bardzo głęboko weszła w misterium krzyża, dlatego mamy prawo mieć
nadzieję, że wchodząc w misterium krzyża według słów św. Pawła weszła bardzo
głęboko w tajemnice Zmartwychwstania Chrystusowego. Ufamy, droga siostro
Wiktorio, że jesteś w zmartwychwstaniu do nowego życia w Bogu. Dał ci Bóg
łaskę dość długiego życia, 92 lata, które było konsekwentnym podążaniem za
Jezusem i Jego Matką, choć każde odejście jest zawczesne. Pogrzeby są dla nas,
zmarły już nie zasługuje ale przemawia do nas latami swego życia i cierpienia.
Zmarła śp. + Wiktoria przemawia do nas swoją wiarą w cierpieniu. Mamy jej
testamentalne słowa wypowiedziane przy końcu życia: „Nie podtrzymujcie mnie
sztucznie przy życiu, pozwólcie mi odejść spokojnie z tego świata do Jezusa”.
Trzeba, abyśmy i my mieli taką wiarę. Człowiek idzie przez życie dróżkami do
Jezusa. Zmarła Sp. + Wiktoria żyła tak, jakby wszystko w życie było drogą do
Jezusa. Nie bójmy się Drogi Krzyżowej, to daje siłę już w tym życiu. Ta droga
prowadzi do Zmartwychwstania. Zmarła w tej drodze wspomagała swoje dzieci,
swojego syna kapłana. Niech ten pogrzeb przyczyni się do tego, byśmy krzyż
pokochali w życiu i żyli dla Boga, Droga śp. Wiktorio, dziękujemy ci za to coś
uczyniła dla Praszki poprzez swojego Syna, który tu bardzo ciężko i owocnie
pracuje. Dziękujemy Ci za twoją modlitwę i ofiarność dla tego miejsca naznaczonego gęstością krzyża Chrystusowego. „Jam widział krew Boga” - mówi J.
Słowacki. Dzięki takim miejscom widać lepiej krew Boga przelaną dla nas. Jak
się czyta dzieła duchowości chrześcijańskiej to widać, że wszyscy święci mówili swoim życiem, że najdoskonalsza duchowość chrześcijanina to duchowość
krzyża, pasyjna – kalwaryjska. Żeby jednak człowiek mógł nieść krzyż potrzebna
jest w jego życiu obecność i słodycz Matki Boskiej. Pan Jezus umarł z tą świadomością, że przy Jego krzyżu jest Jego Matka. Niech na Kalwarii w Praszce,
drogi księże prałacie Stanisławie, pamięć Twojej Matki będzie żywa, Módl się
za nią o wieczny pokój. Prosimy także rodzinę, bliskich, przyjaciół tego miejsca, Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej, by się tu modlili na naszą zmarłą śp.
Wiktorię i wszystkich zmarłych dobroczyńców. Niech odpoczywają w pokoju
wiecznym. Amen.”
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PODZIĘKOWANIE
W związku ze śmiercią naszej Najukochańszej Mamy
Śp. † WIKTORII GASIŃSKIEJ
składamy wyrazy serdecznej wdzięczności za modlitwę, udział w Mszy św. pogrzebowej za naszą zmarłą mamę na Kalwarii w Praszce, słowa pocieszenia i chrześcijańskiej nadziei: Księdzu Arcybiskupowi dr Stanisławowi Nowakowi – Metropolicie
Częstochowskiemu, Ks. prof. Marianowi Dudzie – Rektorowi Wyższego Instytutu
Teologicznego w Częstochowie, O. biskupowi dr Damianowi Muskus ofm - Kustoszowi
Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej i jego zastępcy O. Antoniemu Kluska ofm.
Ks. prał. Stanisławowi Gębce – proboszczowi i kustoszowi parafii archikatedralnej w Częstochowie, ks. prałatowi Grzegorzowi Ślęzak wikariuszowi biskupiemu,
O. Jakubowi Kubicy OFM, Ks. prał. Romanowi Nir, ks. prał. Jerzemu Kuliberdzie,
ks. prał. Marianowi Szczerbie, ks. prał. Andrzejowi Sobocie, ks. prał. Eugeniuszowi
Bubak, ks. prał. Józefowi Kani, ks. dr Józefowi Mielczarek, ks. kanonikowi Janowi
Niziołek, ks. Mirosławowi Polak, kapłanom z diecezji częstochowskiej, sosnowieckiej i kaliskiej na czele z księżmi rocznikowymi, ks. kan. dziekanowi Mieczysławowi
Papiernik z kapłanami dekanatu, ks. wikariuszowi Mariuszowi Gieszczyk także za
pomoc w opiece nad naszą mamą, księżom wikariuszom rodakom Włodzimierzowi
Szczyrbak, Mariuszowi Dziubie i innym Kapłanom Archidiecezji Częstochowskiej,
Archidiecezji Krakowskiej, Diecezji Sosnowieckiej i Kaliskiej, Siostrom Zakonnym
z Częstochowy i Praszki, przedstawicielom władz samorządowych powiatu oleskiego i gminy Praszka, przedstawicielom N S Z Z „Solidarność z Praszki,
Kalwaryjskiemu Bractwu Męki Pańskiej w Praszce i innym Grupom Apostolskim,
Firmie Nekro p. Aliny i Edwarda Kęsik z Praszki, Spółdzielni Mieszkaniowej
w Praszce, Publicznemu Gimnazjum Ojca św. Jana Pawła II w Praszce, Parafii Św.
Rodziny w Praszce, Przyjacielom Sanktuarium Kalwaryjskiego w Praszce, Parafii
Wola Radziszowska, lekarzom i pielęgniarkom z Praszki i Olesna oraz Paniom Oli
Pazdan, Stanisławie Osowskiej i Grażynie Misiek. Wszystkim raz jeszcze serdecznie
Bóg zapłać za obecność i modlitwę praktycznie na dwóch uroczystościach pogrzebowych!
Syn – ks. Stanisław Gasiński z cała rodziną

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