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„Jezus zmartwychwstał, jest nadzieja dla Ciebie, nie jesteś już pod
panowaniem grzechu, zła! Zwyciężyła miłość, zwyciężyło miłosierdzie!”.
Papież Franciszek
Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych życzymy wszystkim wielu
łask Bożych, by miłość Zmartwychwstałego Chrystusa umacniała nas nie tylko
w tym radosnym czasie Zmartwychwstania, lecz także w całym naszym życiu.
Pragniemy życzyć Państwu radosnych, pogodnych świąt, spędzonych w gronie
najbliższych, a także poczucia, że Zmartwychwstały Pan przez swe miłosierdzie
napełnia nas miłością każdego dnia. Niech Zwycięzca grzechu i śmierci,
Zmartwychwstały Pan, będzie zawsze wsparciem w chwilach trudnych i nagrodą
za wszelkie dobro, także to wyświadczone Archidiecezjalnemu Sanktuarium
Pasyjno – Maryjnemu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce.
Weselmy się i radujmy, Jezus zmartwychwstał! Alleluja!

Ks. prałat Stanisław Gasiński – proboszcz
Ks. Tomasz Śleziak – wikariusz
Parafialna Rada Duszpasterska
Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej
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25-lecie wydawanego od 1991 roku Biuletynu Parafii
Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa na Kalwarii w Praszce
„Familia Christiana”
a obecnie Archidiecezjalnego Sanktuarium
Pasyjno - Maryjnego Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
„Kalwaria Praszkowska”.
Biuletyn „Kalwaria Praszkowska” ma głównie charakter informacyjny
i jest skierowany do wszystkich parafian, na czele z członkami stowarzyszeń i grup działających w parafii świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce.
Pismo pomyślane jest jako dzielenie się doświadczeniami, osiągnięciami
a także wspólnym rozwiązywaniem problemów, zmierzającymi do lepszego poznania się i pojmowania wspólnej odpowiedzi na ewangeliczne
wezwanie Jana Pawła II: „Duc in altum!” Wypłyń na głębię!. Przez 28 lat
istnienia naszej parafii konsolidowało mieszkańców naszej nowej parafii
oraz od 2011 roku pomagało rozpropagować i ugruntować duchowość kalwaryjską w naszym Sanktuarium Kalwaryjskim.
Biuletyn ten, od początku jego istnienia, rozprowadzany jest przez Pomocników Ewangelizacyjnych w parafii i pozna nią, również wśród pielgrzymów przybywających na Kalwarię w Praszce.
„Kalwaria Praszkowska” to kwartalnik publikujący artykuły o tematyce religijnej, teologicznej, moralnej, podejmujący tematy wychowawcze i rodzinne, publikujący teksty literackie i poświęcone historii Kościoła w Polsce oraz na świecie. Pierwszym redaktorem naczelnym od początku jest ks. prałat dr Stanisław Gasiński. Obecnie pomaga w redakcji
ks. mgr Tomasz Śleziak miejscowy wikariusz.
Pomysł wydawania czasopisma Familia Christiana narodził się
w 1991 roku kiedy to rozpoczęto budowę Ośrodka Formacji Rodzinnej
w Parafii Świętej Rodziny na Makowym Wzgórzu w Praszce dla dekanatu
praszkowskiego o czym jest mowa w pierwszym numerze tegoż biuletynu. Pismo było drukowane od początku w Wydawnictwie Diecezjalnym
w Częstochowie w nakładzie nie przekraczającym 2 tys. egzemplarzy. Odpowiadając na życzenie Ojca św. Jama Pawła II wypowiedziane
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w Kalwarii Zebrzydowskiej w dniu 19 sierpnia 2012 roku „Niech Matka
Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce. Módlcie się tam za mnie”,
uwzględniając fakt przybywania do kościoła Najświętszej Maryi Panny
Kalwaryjskiej w Praszce pielgrzymek nie tylko z terenu Archidiecezji
Częstochowskiej ale i sąsiedniej Diecezji Opolskiej ks. Abp dr Stanisław
Nowak dnia 11.10.2002 roku, l.dz. 774, ogłosił kościół Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej w Praszce Sanktuarium Maryjnym. Na każdorazowego ks. proboszcza miejscowej parafii Świętej Rodziny jako kustosza
Sanktuarium nałożył obowiązek między innymi kultywowania zatwierdzonych form pobożności kalwaryjskiej. Natomiast 6 października 2011
roku l.dz. 957 ówczesny metropolita częstochowski mając na uwadze dobro duchowe wiernych archidiecezji częstochowskiej oraz pielgrzymów
ustanowił Sanktuarium Pasyjno – Maryjne „Kalwaria Praszkowska” w parafii na Makowym Wzgórzu w Praszce. Życzeniem Pasterza Archidiecezji
było, by w Sanktuarium podejmowano coraz to nowe formy ewangelizacji
w coraz bardziej zeświecczałym świecie. Wychodząc naprzeciw tym
oczekiwaniom, od grudnia 2011 r., od nr 66, biuletyn „Familia Christiana” otrzymał nową nazwę „Kalwaria Praszkowska”. W duchu głębokiej
wdzięczności dla ks. Arcybiskupa Wacława Depo, Metropolity Częstochowskiego, za nadanie wizerunkowi Matki Bożej na Kalwarii w Praszce, dn. 6 sierpnia 2014 r., l.dz. 1023/K/2014 tytułu „Kalwaryjska Matka
Zawierzenia”, oraz za podniesienie rangi w dniu 25 marca 2015 r., l.dz.
406/K-D/2015, Kalwarii w Praszce nadając jej nazwę „Archidiecezjalne
Sanktuarium Pasyjno-Maryjne Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia”, jak
również za doprowadzenie do ukoronowania papieskimi koronami w dniu
12 września 2015 r. kopii cudownego obrazu kalwaryjskiego, a także za
dekret z dnia 22 listopada 2015 r., l.dz 1976/K-D/2015 ustanawiający kościół Św. Rodziny na Kalwarii w Praszce, kościołem jubileuszowym Archidiecezji Częstochowskiej z Bramą Miłosierdzia, niniejszym dziękuję
wspólnie z ks. prefektem i naszymi parafianami za błogosławieństwo na
dalszą działalność biuletynu „Kalwaria Praszkowska”. „w kształtowaniu
świadomości religijnej w naszych domach, rodzinach oraz pielgrzymującym na drogach kalwaryjskiego zamyślenia nad sensem ludzkiego życia”.
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KALENDARIUM OBCHODÓW, ŚWIĄT I UROCZYSTOŚCI
NA KALWARII W PRASZCE - ROK 2016
•

Procesja Pokłonu Trzech Mędrców ze Wschodu Dzieciątku Jezus
w kapicy Betlejem, 6 stycznia, godz. 9.30.

•

Rekolekcje Wielkopostne - zwykle od IV Niedzieli Wielkiego Postu,
6 – 9 marca według osobnego planu.

•

Pierwszy doroczny pełny obchód Dróżek Pana Jezusa – Pasyjny,
poniedziałek po IV Niedzieli Wielskiego Postu, 7 marca, godz. 15.00

•

Przegląd Pieśni Kalwaryjsko – Pasyjnej, sobota przed V niedzieli
Wielkiego Postu, 12 marca, g. 17.00.

•

Misterium Niedzieli Palmowej z wjazdem Pana Jezusa na osiołku
do Jerozolimy , Niedziela Palmowa,
20 marca, godz. 10.30.

•

Misterium Wielkiego Czwartku , 24 marca, godz. 18.00.

•

Misterium W. Piątku i Droga Krzyżowa godz. 15.00,
Ceremonie W. Piątku, 25 marca, godz. 18.00

•

Rezurekcja – procesją z kościółka ukrzyżowania i Grobu Pana Jezusa
do kościoła Świętej Rodziny, Wielka Sobota, 26 marca, godz. 22.00.

•

I Doroczny obchód Drogi Zmartwychwstania Pana Jezusa
- Droga Światła, II Niedziela Wielkanocna
– Święto Miłosierdzia Bożego, 3 kwietnia, godz. 15.00.

•

I Doroczny obchód Dróżek Matki Bożej i Św. Józefa, Zwiastowanie
Pańskie, pielgrzymka narzeczonych
i obrońców życia, 4 kwietnia, godz. 15.00.

•

Msza św. dziękczynno -błagalna w intencji Miasta i Gminy Praszka Św.
Józefa 1 maja, godz. 17.00.

•

Procesja na pamiątkę pojawienia się krwawych łez na obrazie
Matki Bożej Kalwaryjskiej z kościoła Świętej Rodziny do kościoła
sanktuaryjnego, 3 maja, godz. 11.00.

•

Pielgrzymka Dzieci Komunijnych, 18 czerwca, trzecia sobota tego
miesiąca, godz. 11.00.
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•

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało, 26 maja,
godz. 9.00.

•

II Doroczny obchód Drogi Zmartwychwstania Pana Jezusa – Droga
Światła, Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 3 czerwca,
godz. 15.00.

•

Odpust ku czci Matki Bożej Kalwaryjskiej, II niedziela sierpnia, procesja
Zaśnięcia Matki Bożej z kościoła Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na szczyt Kalwarii, 14 sierpnia, godz. 11.00.

•

Procesja Tryumfu Maryi Wniebowziętej, Dożynki, III Niedziela sierpnia
- 21, godz. 10.30.

•

II Doroczny obchód Dróżek Matki Bożej i Św. Józefa, 8 września
- Narodzenia NMP, godz. 15.00.

•

Pierwsza rocznica koronacji Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia,
11 września 2016, godz. 11.00

•

II Doroczny pełny obchód Dróżek Pana Jezusa – Pasyjny, Święto
Podwyższenia Krzyża Świętego, Święto Kalwarii w Praszce, 14 września,
godz. 15.00.

•

Pielgrzymka Służby liturgicznej i Ruchu „ Światło Życie „ Trzecia
niedziela IX , 18 września, godz. 15.00.

•

Dzień chorych z udziałem pasterza archidiecezji zwykle na przełomie
września i października.

•

Procesja Żałobna z Sanktuarium po terenie Kalwarii po terenie Kalwarii
do Ściany Pamięci Zmarłych Dobroczyńców Kalwarii w Praszce
z wypominkami jednorazowymi, 1 listopada, godz. 10.30.

•

Tradycyjne spotkanie dzieci ze Św. Mikołajem w kościele Świętej
Rodziny, 6 grudnia, godz. 16.00.

•

Rekolekcje Adwentowe – zwykle od III niedzieli adwentu,
11 – 13 grudnia według osobnego planu.

•

Opłatek w Sanktuarium Kalwaryjskim: Wigilia, 24 grudnia, godz. 9.00.

•

Suma odpustowa ku czci Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa,
/zwykle I niedziela po Bożym Narodzeniu/ w tym roku w piątek 30
grudnia, godz. 17.00.
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•

Doba Eucharystyczna od 31. XII. godz. 8.00 – 17.00 w kościele
sanktuaryjnym a następnie
do 1. I. godz. 8.00 rano w k-le Św. Rodziny według osobnego planu,
w tym o 24.00 Pasterka Eucharystyczna.

•

Błogosławieństwo małych dzieci w każdą I niedzielę miesiąca na sumie
o godz. 11.00.

•

Rocznica Chrztu świętego dzieci w każdą ostatnia niedzielę miesiąca
na sumie o 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. 17.30 Nieszpory Maryjne i Msza św. Fatimska
z procesją Maryjną w maju i październiku.

UKORONOWALIŚMY KORONAMI PAPIESKIMI
KALWARYJSKĄ MATKĘ ZAWIERZENIA
NA KALWARII W PRASZCE.
PRZED NAMI PIERWSZA ROCZNICA
JEJ KORONACJI
Decyzja abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, o nadaniu tytułu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia obrazowi z sanktuarium na
Kalwarii w Praszce to punkt zwrotnym w jego rozwoju. Miało to miejsce
10 sierpnia 2014 r., dla upamiętnienia Roku Zawierzenia w naszej archidiecezji. Tego dnia Arcybiskup Metropolita Częstochowski dr Wacław
Depo, Ordynariusz miejsca, powołał także komitet ds. przygotowania uro7

czystości koronacyjnej. Miała ona stać się zwieńczeniem duchowej posługi rozpalania kultu Matki Bożej w tej części Kościoła częstochowskiego.
Warto prześledzić cudowny rozwój sanktuarium, poznać jego początki
i dzieje, aby ukazać wielkie wydarzenie, którym była koronacja obrazuKalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce.
1. Powstanie parafii na Makowym Wzgórzu
Początkiem parafii na Makowym Wzgórzu w Praszce było zlecenie
przez abp. Stanisława Nowaka, dekretem z 28 czerwca 1988 r., ks. Stanisławowi Gasińskiemu opieki duszpasterskiej nad mieszkańcami południowo-wschodniej części miasta. W latach 70. i 80. XX wieku wybudowano
tam nowe osiedle mieszkaniowe dla potrzeb rozwijającego się intensywnie wówczas przedsiębiorstwa Polmo-Praszka.
Pierwsza Msza św. została odprawiona 17 lipca 1988 r. w miejscu, gdzie
obecnie znajduje się kaplica Narodzenia Matki Bożej. Warto wspomnieć
o niezwykłym wydarzeniu znanym mieszkańcom Praszki. W południe,
gdy kończyła się pierwsza Eucharystia, ukazał się na niebie, nad ołtarzem,
biały krzyż o wysokości ok. 2 m. Zostało to potwierdzone przez wiernych
na piśmie jako zjawisko nadzwyczajne, związane z tym miejscem.
Dzięki ofiarności przyjaciół miejscowego duszpasterza z kraju i zagranicy oraz miejscowych parafian na przestrzeni 27 lat istnienia parafii Świętej Rodziny powstało pięć kościołów: Sanktuarium Najświętszej
Maryi Panny Kalwaryjskiej, kościół parafialny Świętej Rodziny: Jezusa,
Maryi i Józefa, kościółek Ukrzyżowania i Grobu Chrystusa na szczycie
Kalwarii, Domek Zwiastowania Matki Bożej, w którego obrębie znajdują
się kaplice Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała oraz Wniebowstąpienia Pańskiego, a także kościół Ecce Homo w Dolinie Męki Pańskiej wchodzącej w skład Kalwarii w Praszce. Na rozległym stoku wzgórza kalwaryjskiego zbudowano Dróżki Pasyjne Pana Jezusa o długości
4 km. Teren ten przylega do starej mapy Jerozolimy a odległości między stacjami są wyznaczone według tzw. kroków jerozolimskich (1 krok =
64 cm miara żydowska ). Właśnie takie odległości pokonywał Chrystusa
podczas swojej drogi krzyżowej na Golgotę. Poświęcenie Kalwarii na Makowym Wzgórzu dnia 13 września 2004 r. przez abp. Stanisława Nowaka
było ukoronowaniem ówczesnych działań duszpasterskich w Praszce.
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2. Powstanie Kalwarii Praszkowskiej
W roku 2000, kiedy zbliżała się czterechsetna rocznica powstania
sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej – pierwszej polskiej Jerozolimy,
na terenie archidiecezji częstochowskiej w Praszce postanowiono dedykować pierwszy kościół nowo powstałej parafii Najświętszej Maryi Pannie
Kalwaryjskiej. Uroczystość konsekracji miała miejsce 15 września 2002 r.,
a dokonał jej abp Stanisław Nowak, który dekretem z 11 października
2002 r. ustanowił w nim sanktuarium maryjne.
W prezbiterium kościoła, w marmurowej niszy, znajdują się relikwie
Świętego Krzyża z Kustodii Ziemi Świętej, będące darem oo. Bernardynów
z Kalwarii Zebrzydowskiej, którzy posłali je za wierną kopią cudownego wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej. Boczny ołtarz Sanktuarium
Pasyjno - Maryjnego na Kalwarii w Praszce jest poświęcony męczennikom II wojny światowej pochodzącym z ziemi wieluńskiej, pierwszym
męczennikom Kościoła częstochowskiego; bł. ks. Ludwikowi Rochowi
Gietyngierowi, bł. ks. Maksymilianowi Binkiewiczowi i bł. siostrze Marii
Kanucie Józefie Chrobot – nazaretance. Wspominając męczenników związanych z ziemią wieluńską, trzeba przywołać także ukazaną w tym ołtarzu
postać patronki Europy – św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein),
która była związana z pobliskim Lublińcem oraz, według miejscowych
przekazów, również z Praszką.
W obrębie kościoła kalwaryjskiego znajduje się kaplica Wieczernika,
która swym usytuowaniem nawiązuje do tzw. sali na górze. Od strony południowej natomiast, wewnątrz kościoła kalwaryjskiego, jest kaplica Zaśnięcia Matki Bożej, którą poświęcił abp Stanisław Nowak 9 sierpnia 2009
r. W bezpośrednim sąsiedztwie tego miejsca znajduje się kaplica Wniebowzięcia Matki Bożej (Sala Papieska), gdzie w gablocie wystawowej jest
złoty ornat Jana Pawła II z jego herbem, ofiarowany naszemu sanktuarium
przez ks. kard. Stanisława Dziwisza – metropolitę krakowskiego, osobistego sekretarza Świętego Jana Pawła II. Obok sanktuarium usytuowano
kaplicę Narodzenia Matki Bożej – dom św. Anny. Została ona wybudowana w miejscu, gdzie przez cztery miesiące w 1988 r., od momentu erygowania parafii Świętej Rodziny w Praszce, sprawowana była Eucharystia. Z północnej strony kościoła sanktuaryjnego znajduje się wspominana
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w ewangelii Św. Jana Betesda – studnia aniołka, której głębokość sięga
13 metrów z wodą czystą chemicznie i bakteriologicznie.
3. Historia obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce
Pod koniec 2013 r. abp dr Wacław Depo – metropolita częstochowski
ogłosił zapowiedziany wcześniej program duszpasterski dla archidiecezji
częstochowskiej na rok 2014 pod hasłem: „Rok Zawierzenia”. Szczególną stacją tego czasu w archidiecezji częstochowskiej stała się parafia pw.
Świętej Rodziny w Praszce z Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym, którego
charyzmatu i rozwoju nie da się zrozumieć bez osoby św. Jana Pawła II.
Papież Jan Paweł II dnia 19 sierpnia 2002 r. podczas ostatniej pielgrzymki do Polski pożegnalną Mszę św. sprawował w Kalwarii Zebrzydowskiej z okazji jubileuszu 400-lecia powstania pierwszej polskiej Jerozolimy. Tego dnia, pod wyjątkowym natchnieniem Bożym, zawierzył
świat Matce Bożej, wygłaszając swoją najpiękniejszą i najbardziej osobistą modlitwę. W czasie uroczystości, w obecności przedstawicieli polskiego narodu, Ojciec Święty zawierzył także Matce Bożej Kalwaryjskiej
Praszkę i pobłogosławił obraz, który jest wierną kopią świętego wizerunku
kalwaryjskiego. Ten cudowny wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej znajduje się w prezbiterium kościoła sanktuaryjnego na Kalwarii w Praszce.
Wykonany został w pracowniach artystycznych pod kierunkiem Jerzego
Kumali, znanego krakowskiego artysty malarza.
Zgodnie z życzeniem św. Jana Pawła II, wypowiedzianym podczas poświęcenia wiernej kopii cudownego wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej, by „Matka Boża Kalwaryjska królowała także w Praszce”, kustosz sanktuarium podjął
różnorodne inicjatywy dla wypełnienia tych słów, przedłużając i poszerzając
kult maryjny szczególnie w regionie duszpasterskim ziemi wieluńskiej. Służą
temu od lat modlitewne czuwania kalwaryjskie, odprawiane w sanktuarium w
każdą środę, w intencjach Ojca Świętego, Kościoła powszechnego i jego pasterzy, a przede wszystkim archidiecezji częstochowskiej. Na kilkugodzinne
czuwanie kalwaryjskie składa się wystawienie Najświętszego Sakramentu, odmawianie czterech części Różańca św., Nowenna Kalwaryjska oraz Msza św.
z Nieszporami zakończona Apelem Maryjnym. To wszystko ma służyć pogłębianiu ducha kalwaryjskiego, którego niedościgłym wzorem był św. Jan Paweł
II, który sam siebie określał „kalwariarzem” i często powtarzał wskazując na
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Matkę Boża Kalwaryjską: „Ona wychowywała moje serce od najmłodszych
lat”. Gdy bowiem w wieku dziewięciu lat zmarła mu matka, ojciec przywiózł
go do Kalwarii Zebrzydowskiej. Wskazując na cudowny wizerunek Matki
Bożej Kalwaryjskiej, powiedział: „Widzisz, Karol, teraz tu jest twoja mama”.
Po tych doświadczeniach Jan Paweł II związał całe swoje życie duchowe
z kalwaryjskim sanktuarium, dając świadectwo, iż Bóg powołał go z kalwaryjskich wzgórz na Wzgórze Watykańskie. Opatrzność Boża sprawiła, że ostatnią Mszę św. na polskiej ziemi św. Jan Paweł II sprawował właśnie w Kalwarii
Zebrzydowskiej, a przy jej końcu posłał do Praszki wierną kopię cudownego
wizerunku Matki Kalwaryjskiej, zawierzając cały świat, Polskę i siebie Maryi.
Każde sanktuarium posiada własne „misterium miejsca” i przekazuje
oryginalne przesłanie wiary. Te miejsca na swój sposób przemawiają do
każdego człowieka. Każde sanktuarium posiada też swój duchowy klimat,
który nastraja serca i umysły pielgrzymów do kontemplacji i modlitwy,
do pochylania się nad jego misterium. Sanktuarium, jako miejsce kultu Bożego, pomaga też odnaleźć siebie i zmienić życie. Dzięki wnikaniu
w misterium sanktuarium człowiek może również odpowiedzieć sobie na
wiele ważnych pytań dotyczących życia wiary. Potwierdził to Św. Jan Paweł II, wyznając w osobistym świadectwie, że w sanktuarium w Kalwarii
Zebrzydowskiej, na Dróżkach, szukał światła, natchnienia w służbie Kościołowi. Tam też podejmował wiele ważnych decyzji. To właśnie tam,
wśród wierzącego i modlącego się ludu, uczył się wiary, która stała się dla
niego przewodniczką również na Stolicy Piotrowej.
4. Koronacja Obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce
Akt koronacji Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia dokonał się w dniu
12 września 2015 r. Uroczystościom przewodniczył abp Zygmunt Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia,
który w imieniu Ojca Świętego Franciszka nałożył papieskie diademy
na cudowny wizerunek. W wydarzeniu tym wzięło udział wielu przedstawicieli Episkopatu Polski, pasterze Kościoła częstochowskiego, księża diecezjalni i zakonni, przedstawiciele zakonów żeńskich i męskich oraz liczna rzesza wiernych diecezjan częstochowskich oraz pielgrzymów z Polski
i zagranicy.
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Do tego wielkiego dnia prowadziła trudna droga przygotowań. Po podjęciu przez abp. Wacława Depo decyzji o wszczęciu działań zmierzających do ukoronowania obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce, dnia 13 marca 2014 r. kardynałowie, arcybiskupi i biskupi polscy zebrani na 364. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie poparli tę inicjatywę. Zostali oni wcześniej poproszeni listownie
przez Ordynariusza Częstochowskiego o wsparcie tego dzieła. Otrzymali
także stosowne opracowania dokumentujące historię sanktuarium kalwaryjskiego w Praszce, powstałe przy nim dzieła ewangelizacyjne i historię
kultu odbieranego przez Matkę Bożą w tym miejscu. Była to historyczna,
przełomowa chwila, będąca zwieńczeniem starań rozpoczętych w roku
2013. Biorąc pod uwagę fakt, iż zwykle starania o koronację trwają całymi
dziesięcioleciami, tak szybkie przygotowanie koronacji w Praszce należy
uznać za szczególne zrządzenie Opatrzności Bożej, działanie Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w tym miejscu, jak i wstawiennictwo św. Jana
Pawła II, wielkiego pielgrzyma kalwaryjskiego.
Bardzo ważne było przygotowanie pastoralne do koronacji, którego
punktem centralnym stało się sympozjum naukowe na Kalwarii w Praszce, odbywające się 25 marca 2015 r. O wadze tego wydarzenia świadczy
długa lista patronatu honorowego: JE abp dr Wacław Depo – metropolita
częstochowski, Starosta Powiatu Oleskiego, Starosta Powiatu Wieluńskiego, Burmistrz Praszki, Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Praszka.
W organizację sympozjum były zaangażowane bardzo ważne podmioty:
Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce, Polskie Towarzystwo Teologiczne – oddział w Częstochowie, Wyższy Instytut Teologiczny im. Najświętszej Maryi Panny Stolicy Mądrości w Częstochowie, Katedra Teologii Pastoralnej
i Nauk Pomocniczych z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Tematem przewodnim spotkania naukowego było „Sanktuarium kalwaryjskie w służbie pielgrzymującego Kościoła”. Prelegenci w swoich
wystąpieniach przedstawiali najważniejsze zagadnienia pastoralne związane z działalnością sanktuaryjną. JE abp dr Stanisław Nowak,metropolita senior archidiecezji częstochowskiej, podjął temat „Jan Paweł II pa12

pież – Święty dwóch Kalwarii” nawiązujący do duchowości kalwaryjskiej
św. Jana Pawła II; na temat pasyjności kultu obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej mówił o. dr hab. Henryk Romuald Kośla OFM, adiunkt Katedry Mariologii i wykładowca Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie.
Z kolei ks. dr hab. Jan Kazimierz Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zaprezentował
pastoralne aspekty działalności sanktuarium. Kolejny prelegent, ks. prał.
dr Teofil Siudy, przewodniczący Komitetu do spraw koronacji koronami
papieskimi Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, ukazał królewskość Maryi
w świetle Liturgii Koronacyjnej. Swoistym podsumowaniem naukowej
sesji było wystąpienie ks. prał. dr. Stanisława Gasińskiego, kustosza sanktuarium praszkowskiego, który ukazał sanktuarium jako miejsce święte na
przykładzie Archidiecezjalnego Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce.
Na podstawie przedstawionych tematów można sformułować kilka ważnych postulatów dotyczących duszpasterstwa w sanktuarium na Kalwarii
w Praszce. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę nie tyle na grupy mniej
lub bardziej elitarne, które powinny skutecznie działać jako zaczyn w masie, ale na wspólnotowy wymiar parafii sanktuaryjnej. Jednocześnie trzeba
podjąć działania mające na celu dynamizowanie nabożeństw liturgicznych
oraz wszelkich manifestacji pobożności ludowej i popierać wzajemne przenikania religijności ludowej i liturgii tak, by liturgia mogła skuteczniej nasycić głód żywotności i charyzmatycznego udziału, jaki towarzyszy ludowi.
W sanktuarium na Kalwarii w Praszce należy także zwiększyć troskę
o lepsze przyjmowanie pielgrzymów i dążenie do ściślejszego powiązania
wspólnot z sanktuarium. Ważne jest także dążenie do przekształcenia pewnych formuł i form symbolicznych na takie, które będą bardziej dostosowane
do potrzeb człowieka żyjącego duchem cywilizacji miejsko-przemysłowej.
I wreszcie trzeba popierać przejawy religijności typu kulturalnego z udziałem wielkich mas ze względu na posiadaną przez nie rangę ewangelizacyjną.
Postulaty te znalazły odzwierciedlenie w inicjatywach Komitetu do
spraw Koronacji Koronami Papieskimi Wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce. Począwszy od 10 sierpnia 2014 r. rozpoczęło
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się bowiem wzmożone duchowe przygotowanie do koronacji cudownego
obrazu Matki Bożej w sanktuarium na Kalwarii w Praszce koronami papieskimi poprzez doniosły akt nadania mu tytułu Kalwaryjska Matka Zawierzenia. W ramach tego przygotowania odprawiano Nowennę Miesięcy od 1. soboty grudnia 2014 r. (tj. 6 XII) do 1. soboty sierpnia 2015 r.
(tj. 1 VIII). W duchu przygotowania do koronacji odbyły się także rekolekcje adwentowe 14-16 grudnia 2014 r. (tj. od 3. niedzieli Adwentu)
i rekolekcje wielkopostne 15-18 marca 2015 r. (tj. od 4. niedzieli Wielkiego Postu). W ramach duchowego przygotowania do koronacji dla
wiernych regionu duszpasterskiego ziemi wieluńskiej, w tym dekanatów:
działoszyńskiego, krzepickiego, mokrskiego, osjakowskiego, praszkowskiego, Najświętszej Maryi Panny Pocieszenia w Wieluniu, św. Wojciecha
w Wieluniu, wybranych parafii regionu częstochowskiego, zawierciańskożareckiego i radomszczańskiego, żeńskich domów zakonnych w archidiecezji częstochowskiej, a nawet jednej z parafii archidiecezji krakowskiej
– została zainicjowana peregrynacja kopii cudownego wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Choć duchowe przygotowanie jest nadrzędne
i stanowi pewien priorytet w tym procesie, to zaraz po nim bardzo ważnym
jest przygotowanie organizacyjno-materialne. W celu dobrej koordynacji
wszelkich działań, JE abp dr Wacław Depo powołał z grona czcicieli Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia Komitet do spraw Jej koronacji. Zrzeszał on
określoną liczbę ludzi różnych powołań, zawodów i zajmowanych stanowisk. Nie było to jednak grono zamknięte, które jako jedyne miało przywilej i zadanie doprowadzenia do ukoronowania Matki Bożej. Wszyscy, jako
wierni Kościoła Chrystusowego, którego Ona jest Matką, jako stróże Jej
kultu na Kalwarii w Praszce, byli do tego wezwani, dlatego trzeba było dołożyć wszelkich starań, aby koronacja, jej przygotowanie i przebieg obrazowały miłość i cześć wiernych do Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia.
W ramach materialnego przygotowania trzeba było wykonać elewację
zewnętrzną kościoła parafialnego Świętej Rodziny. Bardzo ważną sprawą
było przygotowanie koron, które miały być włożone na skronie Chrystusa
i Jego Kalwaryjskiej Matki. W tym celu wzorem innych wspólnot przygotowujących koronacje, wierni mogli składać złote przedmioty, które na co
dzień są krótkotrwałą ozdobą, a przetopione na korony będą jaśnieć wieka14

mi na cudownym obrazie Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, będąc niemymi
świadkami wiary i miłości wyznawców Boga i czcicieli Jego Matki. Kto nie
miał do przekazania złota, mógł złożyć ofiarę pieniężną z przeznaczeniem
na ten cel, aby to były prawdziwie korony zawierzenia Bogu przez Maryję,
jako wyraz wiary i ufności pokładanej w Jej wstawiennictwie u Jej Syna.
W ramach przygotowań do koronacji trzeba było również przygotować miejsce celebry uroczystości, zatroszczyć się o miejsce dla zaproszonych znakomitych gości i o ich godne przyjęcie. Te wszystkie działania można było wykonać dzięki ofiarom wiernych, którzy często składali je jak ewangeliczny „wdowi grosz”. Wszelkie ofiary i wysiłki włożone
w celu przygotowania i przeprowadzenia koronacji są prawdziwym dobrem
duchowym, które przyczynia się do dalszego rozwoju Archidiecezjalnego
Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce. Zbiórką ofiar na wyżej wymienione cele zajmowały się osoby wydelegowane z grona Komitetu do spraw Koronacji. Wszystkie ofiary
natomiast były imiennie wpisywane do specjalnych ksiąg ofiarodawców.
5. Podziękowanie za koronację
W tym miejscu trzeba podziękować wszystkim osobom zaangażowanym
w to wielkie dzieło. Najpierw – Bogu za św. Jana Pawła II i Jego dar dla
nas, którym jest posłany na Kalwarię w Praszce cudowny wizerunek Maryi
z testamentalnymi słowami: „Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także
w Praszce. Módlcie się tam za mnie”. Te słowa stanowią fundament Kalwarii w Praszce, upamiętniającej także ofiary II wojny światowej, które
w ziemi wieluńskiej przeżyły kalwaryjską drogę życia przed 70 laty. Z tej
bowiem ziemi wywodzą się wspomniani wcześniej pierwsi męczennicy Kościoła częstochowskiego.
Wielkie słowa wdzięczności należą się także papieżowi Franciszkowi,
który podpisał akt koronacyjny i pobłogosławił korony dla Kalwaryjskiej
Matki Zawierzenia. Wyrazy wielkiej wdzięczności należą się JE abp. Stanisławowi Nowakowi za erygowanie Kalwarii w Praszce i ojcowskie zatroskanie o jej rozwój w różnych aspektach, duchowych i materialnych.
JE abp. Wacławowi Depo, metropolicie częstochowskiemu, trzeba podziękować za kontynuowanie tego ojcowskiego zatroskania i dar koronacji
w roku św. Jana Pawła II, wielkiego czciciela Matki Bożej Kalwaryjskiej.
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Wielka wdzięczność należy się JE abp. Zygmuntowi Zimowskiemu, przewodniczącemu Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia z Watykanu, za ukoronowanie wizerunku Kalwaryjskiej Matki.
W przygotowanie koronacji włączyło się wielu kapłanów na czele
z przewodniczącym Komitetu ds. koronacji Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia ks. prał. dr Teofilem Siudym, ks. kan. dr Andrzejem Kuliberdą – wikariuszem biskupim ds. Duszpasterskich, ks. mgr Tomaszem Śleziakiem – wikariuszem praszkowskiej parafii Świętej Rodziny oraz osobami świeckimi
tegoż komitetu. Swoją rolę w koronacji mają również oo. Bernardyni, od
400 lat stróże cudownego wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej, na czele
z prowincjałem o. Czesławem Gnieckim oraz o. Azariaszem Hessem, kustoszem Sanktuarium „Matki” w Kalwarii Zebrzydowskiej. Swój udział w koronacji mają również władze Praszki, dzięki którym w roku koronacyjnym
pierwsze rondo w Praszce otrzymało nazwę: Rondo Kalwaryjskie.
Największe podziękowania należą się jednak parafianom wspólnoty Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce i wszystkim pielgrzymom, dzięki którym
jest to prawdziwe miejsce święte. To oni będą czerpać i dzielić się tym bogactwem ducha, którego źródłem jest cudowny wizerunek Kalwaryjskiej Matki
Zawierzenia i powstałe przy sanktuarium dzieła. W ramach Roku Dziękczynienia za koronację będzie można wymadlać dla tego wielkiego dzieła Boże
błogosławieństwo i pobudzać ludzkie serca do wdzięczności za dar miłości
zbawczej. Koronacja to potwierdzenie, że dzieło zmierza w dobrym kierunku. To też zadanie, aby zapraszać innych czcicieli Matki Bożej i wskazywać im kierunek na drogę wiary ku Chrystusowi, Odkupicielowi człowieka.
„Kalwaryjska Matko Zawierzenia, króluj i prowadź to Boże dzieło do jego
szczęśliwego końca. Niech Twoje królowanie obejmie serca, myśli, działania
tak nas, jak i wszystkich ludzi dobrej woli, szczególnie tych, którzy wspierają rozszerzanie Twego kultu w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym na Kalwarii
w Praszce” (słowa wdzięczności ks. prał. dr. Stanisława Gasińskiego, kustosza sanktuarium, po koronacji obrazu Matki Bożej Zawierzenia).
ks. Stanisław Gasiński
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SŁOWO PARAFIALNEJ RADY EKONOMICZNEJ
I RADY DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII ŚWIĘTEJ RODZINY ORAZ KALWARYJSKIEGO
BRACTWA MĘKI PAŃSKIEJ
DO WIERNYCH PARAFII ŚW. RODZINY
ORAZ PRZYJACIÓŁ KALWARII W PRASZCE.
08 LISTOPADA 2015 ROKU.
12 września 2015 roku, odbyła się historyczna Uroczystość Koronacyjna Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce z udziałem
kilkunastu tysięcy wiernych, przybyłych do naszego Archidiecezjalnego
Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego z różnych stron naszej Ojczyzny. Przygotowanie Uroczystości Koronacyjnej wiązało się z bardzo poważnymi wydatkami. Przy tej okazji składamy serdeczne podziękowania tym
wszystkim, którzy finansowo wsparli to dzieło. Jednak niedostateczność
złożonych ofiar sprawiła, że musieliśmy się zadłużyć. W ostatnim czasie
wykonane zostały w naszej parafii prace, jakie w większości parafii wykonywane są w okresie kilkunastu, bądź kilkudziesięciu nawet lat.
Oto niektóre z nich:
1. Wykonano elewację zewnętrzną kościoła parafialnego
		 Świętej Rodziny oraz kościoła kalwaryjskiego – sanktuaryjnego
		 a także pomalowano jego wnętrze
2. Przygotowano projekt i wykonano ołtarz koronacyjny
3. Sfinansowano dwa filmy o Sanktuarium kalwaryjskim w Praszce
4. Opracowano i wydano książkę opisującą historię Sanktuarium
		 i obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
5. Przygotowano Sympozjum naukowe, plakaty, materiały, przyjęcie
6. Usytuowano 8 tonową kotwicę na granitowym cokole przy
		 krzyżu papieskim,
7. Wykonano nowy feretron dla Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
		 oraz 150 obrazów na płótnie do parafii a także wydano specjalną
		 broszurę,
8. Wymieniono dwie zużyte rozdzielnie elektryczne, większą
		 przy dzwonnicy i mniejszą przy krzyżu papieskim,
9. Wymienione zostało urządzenie rejestrujące prace kamer
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10.
		
11.
		
12.
13.
14.
		
		
		
		
15.
16.
17.
		
18.
		
		
19.
20.
21.
		
22.
23.
24.
		
25.
26.
27.
		
28.
		
29.
		

oraz dodatkowo wyposażono w kamery bezpieczeństwa kościół
sanktuaryjny,
Zakupiono kostkę brukową, którą wyłożono teren
przed sanktuarium oraz przed bramą VIII błogosławieństw,
Wykonano podłączenie siłowe szczytu Kalwarii, położono kabel
na dł. 800 m dla transmisji telewizyjnej i nie tylko,
Wykonano tzw. „Kącik Pielgrzyma,
Wykonano stałe zadaszenie dla chórów,
Zamontowano troje drzwi aluminiowych jedno duże okno
balkonowe aluminiowe , 6 okiem plastikowych, otynkowano
wewnątrz kościół „Ecce Homo”, wykonano na trzech poziomach
wylewki betonowe oraz front, położono płytki na jednym
z poziomów,
Wykonano elewację domu Parafialnego,
Odrestaurowano wszystkie krzyże i kaplice na Kalwarii,
Wykonana została instalacja pod nagłośnienie szczytu Kalwarii
na dł. 500 m. sześć słupów, zakupiono sprzęt nagłaśniający,
Wykonano 9 banerów informujących o koronacji
oraz wydrukowano 1000 plakatów informujących o uroczystości
koronacyjnej,
Wydrukowano 10 tyś zaproszeń na koronację,
Wydrukowano modlitewnik koronacyjny w ilości 10 tyś sztuk,
Zamontowano 5 żyrandoli i dwa kinkiety mosiężne, pozłacane
w kaplicy Miłosierdzia Bożego
Wykonano 30 ornatów na koronację,
Wykonano dodatkowe nagłośnienie fanfar do sanktuarium,
Przygotowano 10 tyś obrazków na uroczystość koronacyjną
z mottem Maryjnym,
Wykonano wielką koronę nad ołtarz koronacyjny,
Wybudowano dwie małe kaplice na dróżki Pasyjne,
Wymalowano wieżę na szycie kościoła Św. Rodziny
i wszystkie okna tego kościoła,
Przygotowano film o Kalwarii w Praszce przez TV Trwam
i 2 x emitowano,
Pozłocono 6 puszek na komunię św. 2 kielichy, kadzielnice
i inne naczynia liturgiczne,
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30. Wykonano dodatkowo 50 masztów na flagi, 50 betonowych
fundamentów pod maszty,
31. Wymieniony został system napędowy dzwonów,
32. Wykonano skalniak wokół ołtarza oraz utwardzono nowe drogi,
33. Wyłożono teren wokół ołtarza koronacyjnego płytami glazurowymi,
34. Przygotowano błogosławieństwa z Sanktuarium oraz obrazy
		 z nowymi koronami Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia,
35. Wypożyczono krzeseł z Będzina oraz Opola,
36. Zapłacono za korony,
37. Wypożyczono Sanitariaty,
38. Zapłacono dekorację kwiatami na Koronację,
39. Opłacono orkiestrę,
40. Wykonano tablice informacyjne po koronacji,
41. Wynagrodzono Chóry,
42. Zapłacono za obrazy do kościoła „Ecce Homo”,
43. Opłacono fotografa
44. Zapłacono za Energię Elektryczną
05 listopada br. Władzom naszej Archidiecezji zostały przedstawione
przychody i rozchody związane z Uroczystością Koronacyjną i bieżącym
funkcjonowaniem parafii. 07 listopada odbyło się zebranie Parafialnej
Rady Ekonomicznej, która 08 listopada przedstawiła na zebraniu stan finansów naszej Parafii po Koronacji.
Pewnie jeszcze sporo czasu będzie wymagało zgromadzenie środków
na spłacenie wszelkich długów, troszcząc się jednocześnie o normalne
funkcjonowanie parafii i różnych obciążeń finansowych z tym związanych. W związku z tym zwracamy się jeszcze z wielką prośbą i gorącym
apelem do wszystkich ludzi dobrej woli o mobilizację i pomoc. Jest to
trudne zadanie, zważywszy na to, że po koronacji opadły emocje i może
nam się wydawać, że sprawa została ostatecznie zakończona. Proponujemy zatem, wzorem ubiegłego roku, aby przy okazji Kolędy złożyć na ten
cel swoją ofiarę jako pierwszą „Ratę” pomocy dla naszej Parafii. Przed
Światami Wielkanocnymi natomiast poprosimy Was o drugą „Ratę” tej
pomocy. Poza tym, można dokonywać wpłat na ten cel członkom Rady
Duszpasterskiej po niedzielnych Mszach Św.
Wierzymy, ze wspólnymi siłami, z Bożym błogosławieństwem i wsparci pomocą Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia podołamy tym zadaniom. Jak
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podołaliśmy Uroczystości Koronacyjnej, tak i jednością silni uniesiemy
jej finansowy ciężar. Niech Bóg nam w tym trudzie hojnie błogosławi.

ROK MIŁOSIERDZIA
„ MIŁOSIERNI JAK OJCIEC”
OD 8 GRUDNIA 2015 DO 20 LISTOPADA
2016 ROKU
W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia 2015 roku Ojciec
Święty Franciszek otwarciem Drzwi Świętych
w bazylice Świętego Piotra na Watykanie rozpoczął Rok
Miłosierdzia pod hasłem „Miłosierni jak Ojciec”, który będzie trwał do 20
listopada 2016 roku tj. Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
Logo oraz motto są syntezą Roku Jubileuszowego. Miłosierni jak Ojciec
(fragment Ewangelii wg św. Łukasza, 6,36) – te słowa są propozycja życia
miłosierdziem, biorąc przykład z Ojca, który prosi o to, aby nie sądzić i nie
potępiać, lecz wybaczać oraz dawać miłość i przebaczenie bez miary (por.
Łk 6,37-38). Logo jest dziełem Ojca Marko I. Rupnika S.J. i prezentuje
się jako mała suma teologiczna tematu miłosierdzia. Przywołując bardzo
cenny dla Kościoła starożytnego wizerunek Syna, który bierze na plecy
zagubionego człowieka, logo wskazuje miłość Chrystusa, który wypełnia
tajemnicę swojego Wcielenia Odkupieniem. Wizerunek jest tak wykonany,
aby ukazać Dobrego Pasterza, który dotyka aż do głębi ciało człowieka,
czyniąc to z taką miłością, która przemienia życie. Jest jeszcze jeden
szczegół, na który powinniśmy zwrócić naszą uwagę: Dobry Pasterz,
w akcie całkowitego miłosierdzia, bierze na plecy ludzkość, ale Jego
wzrok łączy się ze wzrokiem człowieka. Chrystus widzi oczami Adama,
a Adam oczami Chrystusa. Każda osoba, kontemplując w Jego wzroku
miłość Ojca, odkrywa w Chrystusie nowego Adama, a także swoje własne
człowieczeństwo oraz przyszłość, która ją oczekuje.
Cała scena umiejscowiona jest w formie tak zwanej mandorli (z wł.
migdał). Forma ta również jest bardzo ważna dla ikonografii starożytnej
i średniowiecznej, gdyż odwołuje się do obecności dwóch natur: boskiej
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i ludzkiej, w Chrystusie. Trzy koncentryczne kształty owalne o kolorze
stopniowo jaśniejszym w kierunku zewnętrznym sugerują ruch Chrystusa,
który wyciąga człowieka z nocy grzechu i śmierci. Z drugiej strony, głębia
ciemniejszego koloru sugeruje również niepoznawalność miłości Ojca,
który wszystko przebacza.

ARCYBISKUP
METROPOLITA
CZĘSTOCHOWSKI

DEKRET
USTANAWIAJĄCY
KOŚCIOŁY JUBILEUSZOWE W ARCHIDIECEZJI
CZĘSTOCHOWSKIEJ
W ROKU ŚWIĘTYM MIŁOSIERDZIA
Bullą Misericordiae vultus z dnia 11 kwietnia 2015 r. Ojciec Święty
Franciszek ogłosił Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia, który rozpocznie
się 8 grudnia 2015 r., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny, a zakończy się 20 listopada 2016 r., w uroczystość Jezusa
Chrystusa Króla Wszechświata. W dniu inauguracji Roku Świętego Papież
Franciszek otworzy w Bazylice św. Piotra na Watykanie Drzwi Święte,
które staną się Bramą Miłosierdzia. Następnie 13 grudnia 2015 r. w III
Niedzielę Adwentu zostaną otwarte Drzwi Święte w pozostałych bazylikach
papieskich Rzymu, oraz we wszystkich kościołach partykularnych.
Wierni będą mogli w Roku Świętym Miłosierdzia przeżyć i uzyskać
odpust, odbywając pielgrzymkę do Drzwi Świętych, otwartych w każdej
Katedrze i w kościołach wyznaczonych przez Biskupa diecezjalnego,
a także w czterech Bazylikach Papieskich w Rzymie. Moment ten ma być
połączony z Sakramentem Pojednania i pełnym uczestnictwem w Mszy św.
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oraz refleksją nad miłosierdziem. Po przejściu przez Drzwi Święte, oprócz
zwykłych warunków wierni będą musieli zatrzymać się na modlitwie,
aby dopełnić ostatnich aktów wymaganych: wyznania wiary i modlitwy
za papieża oraz w jego intencjach. Papież Franciszek przyznał również
możliwość uzyskania odpustu osobom chorym, uwięzionym i każdemu,
kto osobiście wypełnia dzieło miłosierdzia. Jubileuszowy odpust można
będzie uzyskać również dla zmarłych (Zob. List Papieża Franciszka na
Rok Miłosierdzia).
W trosce o dobro duchowe wszystkich wiernych, zgodnie ze wskaza
niami Ojca Świętego Franciszka,

ustanawiam
następujące kościoły jubileuszowe w Archidiecezji
Częstochowskiej, w których otwarte zostaną Bramy
Miłosierdzia:

1. BAZYLIKA ARCHIKATEDRALNA ŚWIĘTEJ RODZINY
W CZĘSTOCHOWIE
2. SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
CZĘSTOCHOWSKIEJ NA JASNEJ GÓRZE
3. BAZYLIKA ŚW. APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
W ZAWIERCIU
4. SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W
CZĘSTOCHOWIE (DOLINA MIŁOSIERDZIA)
5. ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM PASYJNOMARYJNE KALWARYJSKIEJ MATKI ZAWIERZENIA NA
KALWARII W PRASZCE
6. SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY MATKI
MIŁOSIERDZIA WE MSTOWIE
7. SANKTUARIUM KRZYŻA ŚWIĘTEGO W RĘKSZOWICACH
8. SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ LEŚNIOWSKIEJ
9. SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO I ŚWIĘTEGO
KRZYŻA W ZAWIERCIU-BLANOWICACH
10. SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ W GIDLACH
11. SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ BĘCZKOWICKIEJ –
OBLUBIENICY DUCHA ŚWIĘTEGO POCIESZYCIELA
W BĘCZKOWICACH
22

12. SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
POCIESZENIA W WIELUNIU
13. KOLEGIATA ŚW. LAMBERTA W RADOMSKU
14. KOŚCIÓŁ P.W. ŚW. FAUSTYNY W CZĘSTOCHOWIE
Na głębokie przeżywanie Świętego Roku Miłosierdzia udzielam
wszystkim pasterskiego błogosławieństwa

							(-) + Wacław Depo
			
ARCYBISKUP
METROPOLITA 							
CZĘSTOCHOWSKI
(-) Ks. Marian Szczerba
KANCLERZ
Częstochowa, dnia 22 listopada 2015 r.,
w Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata
L. dz. 1976/K-D/2015

POKŁON TRZECH MĘDRCÓW PRZY KAPLICY
BETLEJEM
NA KALWARII W PRASZCE
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Trwając w radości Narodzenia Pańskiego 6 stycznia br. w kościele
Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce koncertem kolędowym o godz.
9.00 w wykonaniu Zespołu Instrumentalno – Wokalnego z Szyszkowa
z terenu miejscowej parafii rozpoczął się uroczysty obchód Pokłonu
Trzech Mędrców. Po koncercie przed szkolną Eucharystią ks. wikariusz
Tomasz Śleziak w krótkim słowie do dzieci i ich opiekunów wyjaśnił tajemnicę uroczystości Objawienia Pańskiego i plan uroczystego obchodu
tego dnia w miejscowym Sanktuarium Pasyjno - Maryjnym. Uroczystej
Mszy św. przewodniczył ks. prałat Stanisław Gasiński, który we wstępie
wskazywał, że „Mędrcy, których mamy naśladować w życiu z wytrwałością podążali za gwiazdą i szukali nadziei, która nigdy nie zawiedzie”.
W homilii natomiast podkreślił, że Mędrcy ci są „przykładem determinacji
w poszukiwaniu Boga. Odkryli znaki czasu i potrafili je właściwie odczytać. Dzięki temu spotkali się z Chrystusem, który mógł ich przemienić”.
Na zakończenie Eucharystii odbył się obrzęd błogosławieństwa kadzidła
i kredy, po czym uformowała się Procesja Pokłonu Trzech Mędrców. Na
jej czele kroczył przedstawiciel Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej
niosąc ruchomą gwiazdę a inni członkowie tego Bractwa nieśli ze sobą
światełko betlejemskie w formie lampionu, na pamiątkę światła gwiazdy
za która szli ongiś Trzej Królowie. Z kapłanami podążali dzieci w pięknych koronach na głowie niosąc w darze Dzieciątku Jezus symboliczne
imienne serduszka. Za dziećmi podążali ich opiekunowie oraz pielgrzymi
tego dnia, którzy przybyli na Kalwarię w Praszce. Podczas obchodu Pokłonu Trzej Mędrców, który podążał przez Bramę Miłosierdzia do kaplicy
Betlejem usytuowanej przy Alei ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, jedynej tego typu w naszej archidiecezji, gdzie na ścianach widnieją ołtarze
w obrazami pokłonu Trzej Mędrców i Pasterzy, z balkonu kościoła Świętej Rodziny przygrywała orkiestra, której dźwięki kolęd roznosiły się po
Kalwarii w Praszce. Przy kaplicy Betlejem ks. dr St. Gasiński odmówił
stosowną modlitwę, podczas której wierni powtarzali; „Bądź dla nas Panie
światłem na ścieżkach życia”. Następnie ks. wik. Tomasz Śleziak odczytał
modlitwę inspirowaną nauczaniem Św. Jana Pawła II, który dał duchowe podwaliny pod Kalwarię w Praszce. Po tej modlitwie dzieci złożyły
Dzieciątku Jezus wspomniane serduszka. Jedno z nich zostało wylosowane a jego właściciel otrzymał piękny upominek. Nie zapomniano także
o wszystkich uczestnikach tej uroczystości, którym Kalwaryjskie Bractwo
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Męki Pańskiej wręczało również słodkie upominki. Na rozesłanie ks. prał.
St. Gasiński udzielił wszystkim zebranym błogosławieństwa, życząc, by
tak jak Mędrcy, którzy przybyli do Betlejem, będącym znakiem, że dla
wszystkich Bóg pragnie szczęścia – zbawienia, szczęście to towarzyszyło
każdemu z uczestników Procesji Pokłonu Trzech Mędrców na Kalwarii
w Praszce.

PIELGRZYMKA PRZEWODNICZĄCEGO PAPIESKIEJ
RADY DS. SŁUŻBY ZDROWIA
KS. ABP ZYGMUNTA ZIMOWSKIEGO
Z WATYKANU NA KALWARII W PRASZCE

16 stycznia 2016 roku przybył na Kalwarię w Praszce Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia ks. abp Zygmunta Zimowski
wraz z ks. abp Wacławem Depo metropolitą częstochowskim i przedstawicielami Fundacji „Współpracownicy Prawdy i Miłosierdzia”.
W pielgrzymowaniu tym towarzyszyli Księżom Arcybiskupom ich
sekretarze ks. prałat dr Piotr Supierz, ks. kan. dr Mariusz Trojanowski oraz
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ks. dr Marcin Kokoszka, Dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu.
Powitanie dostojnych pielgrzymów przez ks. prałata dr Stanisława Gasińskiego miało miejsce w Archidiecezjalnym Sanktuarium Pasyjno – Maryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce w godzinie Miłosierdzia Bożego. Ks. kustosz wraził przy tym radość, że trwający
Rok Miłosierdzia i decyzja naszego Księdza Arcybiskupa Metropolity,
aby Kalwaria w Praszce z Kościołem Jubileuszowym Roku Miłosierdzia
stała się przedłużeniem koronacyjnej radości. Święty Jan Paweł II podczas
pobłogosławienia i posłania cudownego wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej do Praszki zwracał się do Maryi słowami starożytnej modlitwy:
„Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia...”. Za przykładem św. Jana Pawła
II zawierzając się za Jej wstawiennictwem Bogu możemy być pewni Jego
Miłosiernego wejrzenia i z Jej pomocą chcemy strać się być „Miłosierni
jak Ojciec”.
Po powitaniu i wręczeniu Księżom Arcybiskupom wiązanek czerwonych róż przez przedstawicieli Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej
pielgrzymi udali się na szczyt Kalwarii w Praszce nawiedzając po drodze
„Święta Piwnicę” z figurą Pana Jezusa - Servus Domini i całując na sposób
jerozolimki święte pęta, która jest całkowitym odwzorowaniem z Ziemi
świętej. Na szczycie Kalwarii pątnicy modlili się w swoich intencjach pod
krzyżem Chrystusa oraz w kościółku Ukrzyżowania i Grobu Pana Jezusa.
Na zakończenie nawiedzenia przez pielgrzymów Kalwarii ks. abp Wacław Depo przewodniczył Nowennie do Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia po której procesjonalnie poprowadził pielgrzymów z kościoła sanktuaryjnego do kościoła Jubileuszowego Roku Miłosierdzia Świętej Rodziny
przez Bramę Miłosierdzia, gdzie w kaplicy Miłosierdzia Bożego przy relikwiach Św. Siostry Faustyny Kowalskiej, Św. Brata Alberta i Św. Ojca Pio
pielgrzymi polecali się Miłosiernemu Bogu.
Następnie wszyscy zebrani udali się do Auli Katechetycznej w Domu
Parafialnym gdzie obejrzeli film o Sanktuarium Pasyjno – Maryjnym na
Kalwarii w Praszce, wraz ze skróconą relacją z Uroczystości Koronacyjnej.
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Uroczystą Eucharystię dziękczynno-błagalną sprawowano w Kościele
Sanktuaryjnym przed cudownym wizerunkiem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, który 12 września 2015 roku został ukoronowany koronami papieskimi w imieniu Ojca św. Franciszka przez ks. abp Zygmunta Zimowskiego. Hierarcha watykański w imieniu własnym oraz Ks. Arcybiskupa
Metropolity Wacława Depo, dziękował wszystkim, na czele z ks. prałatem
Stanisławem Gasińskim, którzy ofiarnie służą Kalwarii w Praszce „ofiarując temu Bożemu Dziełu swoją duszę”. Przekazał też dla sanktuarium ornat przywieziony z Rzymu na którym widnieje logo Jubileuszowego roku
Miłosierdzia. Dziękując za dar nawiedzenia Kalwarii w Praszce ks. kustosz wraz z ks. prefektem Tomaszem Śleziak zaprosili wszystkich przybyłych pielgrzymów do Domku Zwiastowania Matki Bożej na Agapę gdzie
kilkudziesięcioosobowa grupa pielgrzymów otrzymała pamiątki; książkę
o miejscowym sanktuarium, film z koronacji oraz miejscowy modlitewnik.
Ksiądz Arcybiskup, jako najbliższy współpracownik kolejnych papieży w dziele ich troski o służbę zdrowia i chorych, przekazał szczególne
błogosławieństwo papieża Franciszka od którego też w czasie koronacji
podarował różaniec dla Sanktuarium Kalwaryjskiego w Praszce. Wpisując się do kroniki na Kalwarii w Praszce napisał między innymi: „Jestem
wdzięczny Bożej Opatrzności, że na początku Jubileuszu Miłosierdzia
z przedstawicielami Fundacji -Współpracownicy Prawdy i Miłosierdzia
– mogłem nawiedzić Archidiecezjalne Sanktuarium Kalwaryjskiej Matki
Zawierzenia w Praszce i przejść przez Świętą Bramę Jubileuszową. Zwracaliśmy się modlitewnie do Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia; króluj,
uzdrawiaj, pocieszaj. Wszystkim Pielgrzymom z serca błogosławię, dziękując za iście polską gościnność Gospodarzowi Sanktuarium. Koronator
cudownego Obrazu.”.
Na zakończenie pielgrzymki wszyscy odśpiewali kolędę, prosząc by
Boże Dziecię błogosławiło Ojczyznę miłą, w dobrych radach, w dobrym
bycie wspierało jej siłę swą siłą.
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PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH PARAFII
ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM
PASYJNO-MARYJNE KALWARYJSKIEJ
MATKI ZAWIERZENIA
NA KALWARII W PRASZCE
6 – 9 MARCA 2016 ROKU.
Niedziela – 06 III 2016 roku
– Rozpoczęcie Rekolekcji
8.00 		Msza św. dla młodzieży od I klasy gimnazjum wzwyż
9.15 		Koronka do Miłosierdzia Bożego
9.30 		Msza św. z nauką dla dzieci i ich opiekunów.
11.00 		SUMA z nauką dla mężczyzn i ojców rodzin.
16.00 		/ Sanktuarium Kalwaryjskie / Gorzkie Żale z nauką pasyjną
17.00 		/ Sanktuarium Kalwaryjskie / Msza św. dla kobiet i matek rodzin.
Poniedziałek – 7 III 2016 r.
8.00 		Msza św. z nauką ogólną
9.15 Nauka śpiewu liturgicznego dla młodzieży z Gimnazjum.
9.30 		Msza św. dla młodzieży z Gimnazjum .
10.15 		Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla w/w młodzieży
11.15 		Nauka śpiewu liturgicznego dla dzieci Publicznej Szkoły
			Podstawowej nr 3 w Praszce
11.30 		Msza św. dla dzieci, po niej błogosławieństwo dla małych dzieci
			do „0” włącznie i ich opiekunów.
12.15 		Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci Szkoły Podstawowej.
15.00 Dróżki Pana Jezusa na Kalwarii Praszkowskiej, pełny obchód
			z Koronką do Miłosierdzia Bożego, prowadzi Ks. Rekolekcjonista
18.00 		Msza św. z nauką ogólną, po niej nauka dla młodzieży szkół
średnich ponadgimnazjalnych (w tym kandydatów do przyjęcia
sakramentu bierzmowania), oraz młodzieży pracującej
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Wtorek – 8 III 2016 r.
8.00 		/ Sanktuarium Kalwaryjskie / Msza św. z nauką ogólną, po niej
		nabożeństwo lourdzkie dla chorych, samotnych
		i starszych wiekiem.
9.15 		/ Kościół Świętej Rodziny / Nauka śpiewu liturgicznego
		dla młodzieży z Gimnazjum
9.30 		Msza św. dla młodzieży z Gimnazjum.
10.15 		Nabożeństwo Pokutne dla w/w młodzieży
11.15 		Nauka śpiewu liturgicznego dla dzieci Publicznej Szkoły
			Podstawowej nr 3 w Praszce
11.30 		Msza św. dla w/w dzieci.
12.15 		Nabożeństwo Pokutne dla w/w dzieci.
13.30 – 15.00 Odwiedziny obłożnie chorych w domach.
17.30 		Koronka do Bożego Miłosierdzia
18.00 		Msza św. z nauką ogólną, po niej nauka dla młodzieży szkół
				średnich ponadgimnazjalnych (w tym kandydatów do przyjęcia
		sakramentu bierzmowania), oraz młodzieży pracującej.
Środa – 09 III 2016 r.
– Dzień Spowiedzi Rekolekcyjnej
z Adoracją Najświętszego Sakramentu
9.00 		/ Sanktuarium Kalwaryjskie / Msza św. dla starszych wiernych
			z Koronką do Miłosierdzia Bożego.
10.30 		/ Kościół Świętej Rodziny / Msza św. dla młodzieży z Gimnazjum
			z Koronką do Miłosierdzia Bożego..
12.00 Msza św. dla dzieci Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3
			w Praszce z Koronką do Miłosierdzia Bożego..
17.30 			/ Sanktuarium / Nowenna Kalwaryjska pod przewodnictwem
		J. E. Ks. Abp dr Stanisława Nowaka.
18.00 		/ Kościół Świętej Rodziny / Msza św. z nauką ogólną dla
			 młodzieży i innych wiernych na czele z grupami apostolskimi
		istniejącymi w naszej parafii pod przewodnictwem
		J. E. Ks. Abp dr Stanisława Nowaka
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ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI
SPOWIEDŹ ŚW. REKOLEKCYJNA W ŚRODĘ 09. III. 2016 ROKU
• godz. 8.30 – 9.30
/ Sanktuarium / Dorośli
• godz. 10.00 – 10.45 / Kościół Św. Rodziny
/Młodzież z Gimnazjum.
• godz. 11.30 – 12.00 Dzieci z Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3.
• godz. 15.00 – 17.00 Młodzież szkół ponadgimnazjalnych
w tym kandydaci do bierzmowania.
• godz. 15.00 – 17.30 Dorośli.

Rekolekcjom przewodniczyć będzie Ks. Prałat dr Stanisław
Gębka powołany przez Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej
Ewangelizacji Misjonarzem Miłosierdzia.
ZAPROSZENIE
NA VI PRZEGLĄD PIEŚNI KALWARYJSKO
– PASYJNEJ - 2016
Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno – Maryjne Kalwaryjskiej
Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce wspólnie z Urzędem Miasta
i Gminy Praszka, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu
w Praszce oraz miejscowym Publicznym Gimnazjum im. Ojca Świętego
Jana Pawła II w Praszce,12 marca 2016. (tj. sobota przed V Niedzielą
Wielkiego Postu) o godz. 15.00 organizują VII Regionalny Przegląd
Pieśni Kalwaryjsko – Pasyjnej na Kalwarii w Praszce. Honorowy
patronat nad tym przedsięwzięciem objęli J. E. Ks. abp dr Wacław
Depo metropolita częstochowski, wspólnie z p. mgr inż. Jarosławem
Tkaczyńskim burmistrzem Praszki. W przeglądzie tym mogą wsiąść
udział zespoły wokalne, chóry i orkiestry dęte. Zgłoszenie należy przysłać
do 4 marca 2016 r. listem na adres : Sanktuarium Pasyjno – Maryjne
na Kalwarii w Praszce Al. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24,
46-320 Praszka z dopiskiem: Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej,
lub pocztą elektroniczną: kalwariapraszka@gmail.com Szczegóły na:
www. kalwaria – praszka. pl
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Kalwaria Praszkowska
VII Regionalny Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej
Sobota, 12 marca 2016 r.
REGULAMIN
Honorowy patronat:
J.E. ks. abp Wacław Depo, Metropolita Częstochowski
mgr inż. Jarosław Tkaczyński, Burmistrz Praszki
Organizatorzy:
Sanktuarium Pasyjno – Maryjne na Kalwarii w Praszce
Urząd Miasta i Gminy Praszka
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Praszce
Publiczne Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce
I. Cele przeglądu
1. Kultywowanie i popularyzacja pieśni kalwaryjsko-pasyjnej,
ewangelizacja przez śpiew pieśni wielkopostnych oraz pokutnych.
2. Odkrywanie istoty duchowości Kalwaryjskiej – Męki, Śmierci
i Zmartwychwstania Pana Jezusa.
3. Uczczenie także w ten sposób pamięci św. Jana Pawła II,
niestrudzonego Pielgrzyma Kalwaryjskiego, do którego
kanonizacji się także w ten sposób przygotowujemy.
II. Uczestnicy przeglądu
Przegląd Pieśni Pasyjnej ma formułę konkursu. W przeglądzie mogą
wziąć udział:
•

Kategoria I – Zespoły wokalne

•

Kategoria II - Chóry

•

Kategoria III - Orkiestry dęte

W przeglądzie nie biorą udziału soliści.
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Zgłoszeniem na Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej jest wypełniona
krata zgłoszenia przesłana do dnia 4 marca 2016 r. listem lub pocztą
elektroniczną, która zawierać będzie następujące informacje:
•

Zakwalifikowanie do kategorii.

•

Wykonywany repertuar (tytuły utworów, autor tekstu i muzyki).

•

Każdy uczestnik wykonuje po dwa utwory (łączny, maksymalny
czas utworów do 7 minut. Uwzględnienie tego czasu będzie brane
pod uwagę w punktacji jury).

•

W przypadku zgłoszenia się większej ilości zespołów, każdy
z nich wykonuje tylko jeden utwór trwający do 4 minut.

•

Kartę zgłoszenia można pobrać: www.kalwaria-praszka.pl

III. Oceny i nagrody
1. Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie:
o

dobór repertuaru (wśród dwóch utworów mile widziana
jest pieśń kalwaryjska).

o

poziom wykonawczy

o

interpretacje utworów

o

ogólny wyraz artystyczny

2. Organizatorzy przewidują nagrody i wyróżnienia.
3. Każdy uczestnik przeglądu otrzyma dyplom.
IV. Termin przeglądu
12 marca 2016 r. (sobota przed V Niedzielą Wielkiego Postu)
godz. 15.00 Msza św. w kościele sanktuaryjnym przed Kalwaryjską Matką Zawierzenia sprawowana przez J. E. Ks. Abp dr Stanisława Nowaka w intencji Nowych członkiń Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej
w Praszce oraz wykonawców i rozpoczęcie przeglądu w kościele
Świętej Rodziny. W trakcie tej Eucharystii nastąpi obrzęd włączenia w poczet Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej nowych członków.
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V. Miejsce przeglądu.
Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno – Maryjne Kalwaryjskiej
Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce
Aleja Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 24
46-320 Praszka

DROGA KRZYŻOWA PO OSIEDLU
W PRASZCE
18 marca godz. 18.00
Na rozpoczęcie tego dorocznego
szczególnego nabożeństwa odmówimy
Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kaplicy Miłosierdzia Bożego w kościele
Świętej Rodziny, natomiast na zakończenie zostanie odprawiona Msza św. w kościele sanktuaryjnym Najświętszej Maryi
Panny Kalwaryjskiej około godz. 19.30
Serdecznie zapraszamy!

Sanktuarium Pasyjno – Maryjne na Kalwarii w Praszce
serdecznie zaprasza na Misteria Kalwaryjskie Wielkiego Tygodnia:
• Uroczysty wjazd Chrystusa na osiołku do Jerozolimy
– Niedziela Palmowa godz. 10.30. pod przewodnictwem
Ks. Infułata dr Mariana Mikołajczyka oraz współudziale Rycerzy
i Dam Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie
(Rejon Ogrodu Oliwnego oraz Mur Świątyni Jerozolimskiej)
•

Misterium Wieczerzy Pańskiej – Wielki Czwartek godz. 18.00 pod
przewodnictwem ks. prałata dr Stanisława Gasińskiego
i ks. wikariusza mgr Tomasza Śleziaka.
(W kościele Świętej Rodziny).
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•

Misterium Męki Pańskiej – Wielki Piątek godz. 14.00 pod
przewodnictwem J. E. Ks. Abp Dr Stanisława Nowaka.
(W trakcie Drogi Krzyżowej na Kalwaryjskich Dróżkach
Pasyjnych).
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ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
NA KALWARII W PRASZCE
WIELKI CZWARTEK

- Msza św. wieczerzy Pańskiej godz. 18.00.
- Dzielenie się chlebem Św. Rodziny na wielkanocny stół rodzinny.
Po Mszy św. procesja z Najświętszym Sakramentem i indywidualna
adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy „U Kaifasza” gdzie podąży
procesja. W razie niepogody adoracja Najświętszego Sakramentu odbędzie
się w tzw. „Ciemnicy”, ołtarzu wystawienia w Kaplicy Miłosierdzia
Bożego do godz. 22.00. Na początku adoracji Najświętszego Sakramentu
zostanie odśpiewana Koronka do Miłosierdzia Bożego przy relikwiach
Św. Siostry Faustyny.
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WIELKI PIĄTEK

-

-

Godz. 14.00 / Sanktuarium Kalwaryjskie /, Rozpoczęcie
Nowenny do Miłosierdzia Bożego – Koronka do Miłosierdzia
Bożego, a następnie Misterium Wielkiego Piątku połączone
z nabożeństwem Drogi Krzyżowej. Przy jej zakończeniu nastąpi
ucałowanie relikwii Św. Krzyża.
Godz. 18.00 Liturgia Męki Pańskiej – kościół Św. Rodziny
Plan Adoracji Najświętszego Sakramentu: Wielki Piątek
i Wielka Sobota w kaplicy Grobu Pańskiego:
20.00 ul. Mickiewicza 28A oraz domki jednorodzinne
za tym blokiem po prawej stronie ul. Mickiewicza
do ul. Chłopskiej włącznie.
21.00 ul. Listopadowa 15 i 17
22.00 ul. Listopadowa 22 i 24
23.00 ul. Listopadowa 20
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WIELKA SOBOTA
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
				
8.00

Koło Różańcowe św. Józefa, Parafialna Rada Ekonomiczna.
Koło Różańcowe Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Koło Różańcowe Św. Rodziny
Koło Różańcowe Matki Bożej Fatimskiej
ul. Skłodowskiej 1
ul. Skłodowskiej 5, Renciści i Emeryci
ul. Mickiewicza 26, ul. Kosmonautów i G. Zapolskiej
ul. Kościuszki 27, Rada Duszpasterska Parafii Świętej Rodziny
w Praszce oraz domki jednorodzinne ul. Kościuszki
ul. Mickiewicza 24

Poświęcenie pokarmów:
9.00
ul. Skłodowskiej 3
9.00 – 11.00 (5x co pół godz.)
10.00
ul. Kościuszki 40 i 42 i o godz. 13.00
11.00
ul. Kościuszki 36 Wygiełdów o godz. 12.00
12.00
ul. Kościuszki 34 Szyszków o godz. 12.30
13.00
ul. Fabryczna 22, Pilawy i Fabryczna
14.00
ul. Fabryczna 7 i 9
15.00
ul. Obr. Pokoju 1 oraz domki jednorodzinne ul. Obr. Pokoju
16.00
Lektorzy, Ministranci, Gwardia Fatimska, Żywy Różaniec 		
		 Młodzieżowy
17.00
Dzieci pierwszokomunijne: ubiegłoroczne i tegoroczne
			
z katechetami, Dzieci Maryi
18.00
Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej
			
(Opiekunowie Kalwarii Praszkowskiej )
19.00
Ruchy Prorodzinne, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich
			
oraz Ruch Pomocników Maryi Matki Kościoła
20.00
Oaza Młodzieżowa, Akcja Katolicka, Grupa Duchowej Adopcji
			
Dziecka Poczętego
21.00
Nabożeństwo Gorzkich Żali część III.
			
Ochotnicza Straż Pożarna z Wygiełdowa, Szyszkowa i Praszki,
			
Róża Różańcowa Matki Bożej Częstochowskiej z Wygiełdowa,
			
Róża Różańcowa Św. Jana Chrzciciela z Szyszkowa, pozostali 		
			
parafianie z Szyszkowa i Wygiełdowa, kandydaci do przyjęcia 		
			
Sakramentu Bierzmowania, Harcerze,
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21.30

Zakończenie Adoracji przy Grobie Pańskim Nowenną do
Miłosierdzia Bożego i przygotowanie do Liturgii Wielkiej
Soboty. Przejście indywidualne do kościoła parafialnego św. Rodziny.

22.00 MSZA ŚWIĘTA I PROCESJA REZUREKCYJNA
W WIELKĄ NOC
-

Liturgia Światła, Słowa, Chrzcielna i Eucharystyczna
Pod koniec Wigilii Paschalnej z zapalonymi świecami udajemy się
do kaplicy Grobu Pańskiego na Kalwarię.
PROCESJA REZUREKCYJNA wokół Grobu Pańskiego i drogą zmartwychwstania do głównego ołtarza kościoła Świętej Rodziny.
Prosimy przynieść ze sobą świece. „Msza św. tej nocy choćby była
sprawowana przed północą jest Mszą św. Niedzieli Zmartwychwstania”.
(Mszał Rzymski)
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
PAŃSKIEGO
Msze św.:
- 8.00, 9.30, 10.30 Nowenna do Miłosierdzia
Bożego z ucałowaniem relikwii św. Siostry
Faustyny,
- 11.00 SUMA,
- 17.00 w Sanktuarium Kalwaryjskim,
- 14.00 Szyszków,
- 15.00 Wygiełdów
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
Msze św. godz. 8.00, 9.30, 10.30 Nowenna
do Miłosierdzia Bożego z ucałowaniem relikwii Św. Siostry Faustyny,
11.00, 17.00 w Sanktuarium Kalwaryjskim
Serdecznie zapraszamy wszystkich wiernych do świątecznej
modlitwy już od wielkiego Czwartku
– dnia ustanowienia Eucharystii – Mszy świętej
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XI ROCZNICA ŚMIERCI
ŚWIĘTEGO
JANA PAWŁA II
2 kwietnia 2016 (Sobota)
Msza święta dziękczynno – błagalna
10 rocznicy nadania imienia Publicznemu Gimnazjum Ojca św. Jana Pawła II w Praszce zostanie odprawiona
1 kwietnia br. (piątek) o godz. 8.30
w kościele Świętej Rodziny na Kalwarii
w Praszce dla młodzieży, rodziców,
wychowawców, nauczycieli oraz gości.

II Niedziela Wielkanocna - Święto Miłosierdzia Bożego
– 3 kwietnia br.

I DOROCZNY PEŁNY
OBCHÓD DROGI
ZMARTWYCHWSTANIA,
GODZINA 15.00
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Obchody 1050.
rocznicy Chrztu
Polski
Widocznym znakiem jubileuszu we
wszystkich kościołach są świece, które 25
listopada 2015 r. zostały przekazane biskupom diecezjalnym, uczestniczącym w rekolekcjach adwentowych na Jasnej Górze.
Centralne rocznicowe wydarzenia zaplanowane są w połowie kwietnia w Poznaniu i Gnieźnie. Towarzyszyć im będą
liczne inicjatywy religijne, kulturalne
i społeczne. Obchody narodowe potrwają
do listopada 2016 roku.
Przekazanie świec biskupom diecezjalnym było elementem programu obchodów
1050. rocznicy Chrztu Polski, które rozpoczęły się wraz z nowym rokiem liturgicznym 29 listopada. 28 listopada, podczas
modlitwy w kościołach katedralnych, gdy
biskupi zainaugurowali diecezjalne obchody 1050-lecia Chrztu Polski, nastąpiło zapalenie i błogosławieństwo płomienia świec.
- Płomień ma być znakiem zjednoczenia w modlitwie, wdzięczności za
łaskę wiary i prośby o rozpalenie ducha apostolstwa. Tematyka chrzcielna
będzie też obecna w trakcie tegorocznych rekolekcji wielkopostnych oraz
w Wigilię Paschalną, kiedy to wszyscy zgromadzeni uroczyście odnowią
przyrzeczenia chrzcielne.
Przygotowania duchowe
Przygotowania do jubileuszu Chrztu Polski są jednym z głównych wątków obecnie realizowanego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Czteroletni program obowiązujący w latach 2013- 2017, nakierowany
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został na odnowienie tożsamości chrzcielnej Polaków. Celem kolejnego
roku duszpasterskiego 2015/16, jest odnowa życia w Chrystusie, które
otrzymujemy na Chrzcie Świętym. Najważniejszymi priorytetami programu duszpasterskiego są: sakrament chrztu świętego, nowy Człowiek
i duchowość chrzcielna. Hasłem roku duszpasterskiego jest „Nowe życie
w Chrystusie”.
Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP abp Stanisław Gądecki
podkreśla, że ważne jest, by wątki historyczne związane z rocznicą nie
przesłoniły refleksji podstawowej. Najważniejsze jest bowiem odkrycie
przez dzisiejszego chrześcijanina, czym jest dla niego chrzest i jak ten dar
ma on nieść w przyszłość.
Zdaniem przewodniczącego KEP „obchody tego historycznego jubileuszu muszą być przede wszystkim okazją do odnowy i pogłębienia świadomości chrzcielnej wszystkich wiernych w Polsce”. – Chodzi tu przecież
o życie wieczne każdego z nas i ten aspekt ma szczególne znaczenie.
Również program formacyjny dla młodzieży odnosi się do przeżywania sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego. - Podczas organizowanych w kościołach celebracjach liturgicznych i spotkaniach formacyjnych nawiązuje się do ogłoszonego przez papieża Roku Miłosierdzia
i obchodzonego w polskim kościele 1050. rocznicy Chrztu Polski. Bardzo
ważne jest w tym roku też przygotowanie do Światowych Dni Młodzieży
- podkreśla ks. Grzegorz Suchodolski, sekretarz generalny Komitetu Organizacyjnego Światowych dni Młodzieży.
Wydarzenia towarzyszące.
W przygotowania do rocznicy Chrztu Polski wpisuje się X Zjazd
Gnieźnieński. Tym razem międzynarodowe spotkanie katolików oraz
chrześcijan różnych wyznań, polityków i intelektualistów odbędzie się 1113 marca 2016 r. pod hasłem „Europa nowych początków. Wyzwalająca
moc chrześcijaństwa”.
Do Wielkiej Nowenny nawiązuje cykl debat „Raport jasnogórski 2016”,
który co miesiąc organizowane są w częstochowskim klasztorze ojców paulinów. Program debat nawiązuje do wielu ważnych i wciąż aktualnych zagadnień: wiary, rodziny, świętości życia, sprawiedliwości i miłości społecznej.
Przygotowano też cykl konferencji naukowych, debat i innych działań popularnonaukowych. Przybliżą one polityczny, społeczny i religijny kontekst chrztu przyjętego przez Mieszka I w 966 r., a także ukażą
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świadomość chrztu Polski w dzisiejszym społeczeństwie. W Warszawie
we wrześniu z tej okazji Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
zorganizuje Kongres Teologii Praktycznej.
W ramach przygotowań do rocznicowych obchodów w Poznaniu zostanie otwarta wystawa „Lux in Oriente – Lux ex Oriente: Polska i Stolica Apostolska – 1050 lat historii”. Zaprezentuje ona dzieła wypożyczone
m.in. z Watykanu, w tym takie, które publicznie pokazywane są bardzo
rzadko. Ekspozycja zawita także do Warszawy i Wrocławia.
Na marzec i kwiecień 2016 r. zaplanowano wystawy i konferencje
poświęcone tematyce chrzcielnej i początkom państwa polskiego. Wystawy czynne będą do maja. Wśród proponowanych przedsięwzięć jest
m.in. sympozjum „Chrzest Polski z perspektywy XXI wieku” i cykl czterech ekspozycji pod wspólnym tytułem „Rezydencjalne ośrodki państwa
pierwszych Piastów. Poznań – Ostrów Lednicki – Gniezno”.
W kolejnych miesiącach zaplanowano wydarzenia i inicjatywy adresowane zarówno do szerokiego grona odbiorów, jak i specjalistów zainteresowanych tematem. Odbędzie się m.in. Królewski Festiwal Artystyczny, konferencja poświęcona historii milenijnych badań archeologicznych
1949-1966, ekspozycja „966 Mesico baptisatur. Chrześcijaństwo na ziemiach polskich” oraz młodzieżowy panel dyskusyjny na Ostrowie Lednickim pt. „Gdzie ochrzcił się Mieszko?”. Przypomniane zostaną także
milenijne uroczystości z 1966 r.
Szereg wydarzeń kulturalnych związanych z rocznicą Chrztu Polski
wspiera NCK. W specjalnym programie stypendialnym dofinansowuje
organizację inicjatyw, które posłużą zwiększeniu świadomości Polaków
na temat roli i znaczenia Chrztu Polski jako jednego z najważniejszych
wydarzeń w historii państwowości polskiej oraz jego wpływu na kształt
współczesnej Polski.
W poszczególnych regionach powstają też lokalne inicjatywy artystyczne odwołujące się do dziedzictwa chrześcijańskiego w kulturze polskiej. W Krakowie z tej okazji wykonane zostanie „Oratorium kalwaryjskie” Zbigniewa Książka i Bartłomieja Gliniaka.
Program przygotowań obejmuje też liczne sympozja, z których trzy
odbyły się już w gnieźnieńskim Instytucie Kultury Europejskiej im. Jana
Pawła II. Zorganizowano je przy współpracy Muzeum Początku Państwa
Polskiego i Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.
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Obchody centralne.
W 2013 r. został podpisany list intencyjny, zgodnie z którym jubileuszowe obchody będą miały także wymiar ogólnonarodowy. Wszystkie
strony, w tym przedstawiciele kancelarii Prezydenta RP oraz Narodowego
Centrum Kultury, wyraziły gotowość współorganizowania uroczystości
religijnych oraz wydarzeń naukowych, kulturalnych i społecznych związanych z rocznicą Chrztu Polski.
Każdy dzień obchodów centralnych od 14 do 16 kwietnia 2016 roku
będzie miał swój motyw przewodni. Słowem kluczowym pierwszego dnia
będzie „łaska”, zaś symbolem – światło świecy. Organizatorom chodzi
o uświadomienie wiernym istoty chrztu oraz tego, że chrzest Polski oznaczał początek zarówno życia kościelnego, jak i struktur państwa. Słowem
kluczem drugiego dnia będzie „wierność”, zaś symbolem – krzyż. W ostatnim dniu rocznicowych obchodów, którego głównym motywem będzie
„posłanie”, zaś symbolem – woda, wszyscy wierni zostaną raz jeszcze zobowiązani do życia Ewangelią, dzielenia się nią z otoczeniem i dawania
chrześcijańskiego świadectwa wszędzie tam, gdzie żyją.
Rocznicowe obchody rozpoczną się uroczystościami w Gnieźnie
z udziałem Episkopatu Polski. Podczas mszy w katedrze gnieźnieńskiej,
w czwartek 14 kwietnia, Episkopat będzie dziękować za chrzest Polski.
Po południu biskupi udadzą się na Ostrów Lednicki na jeziorze Lednica, gdzie w czasach pierwszych Piastów znajdował się jeden z głównych
ośrodków obronnych i administracyjnych ówczesnej Polski. Tam, przy palatium Mieszkowym, po raz pierwszy zabrzmi jubileuszowy dzwon, ogłaszając 1050. rocznicę Chrztu Polski.
Na następne dwa dni obchody przeniosą się do Poznania. W piątek
15 kwietnia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich planowane są uroczyste obrady Sejmu i Senatu oraz okolicznościowe przesłanie Zgromadzenia Narodowego. W tym samym miejscu zaprezentowane
zostanie jubileuszowe oratorium skomponowane na zlecenie władz samorządowych. Wieczorem w katedrze poznańskiej odprawiona zostanie
uroczysta Msza św. z udziałem biskupów polskich oraz przedstawicieli
Episkopatów z zagranicy.
Następnego dnia, 16 kwietnia, w gmachu poznańskiego seminarium
odbędzie się zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Potem zaplanowano dwa wydarzenia na Stadionie Miejskim (czyli poznańskiego
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Lecha): spotkanie ewangelizacyjne, które przygotowuje m.in. Zespół KEP
ds. Nowej Ewangelizacji, oraz Mszę św. Dopełnieniem Eucharystii, sprawowanej także przez przedstawicieli zagranicznych episkopatów, będzie
odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych. W wydarzeniach na stadionie weźmie udział ok. 42 tys. wiernych – tyloma miejscami dysponuje bowiem
poznańska arena. Obecni będą m.in. delegaci Polonii oraz przedstawiciele
innych Kościołów chrześcijańskich, których zaproszono też do współtworzenia spotkania ewangelizacyjnego.
Podczas centralnych obchodów jubileuszowych planowane jest przekazanie symbolicznych krzyży polskim katedrom. Krucyfiksy wykonane
będą z drewna dębowego – z pozostałości fortyfikacji obronnych z początków państwa polskiego. „To drewno, czarny dąb był świadkiem i chrztu,
i początków naszej państwowości” – zwraca uwagę ks. Waldemar Hanas
z komitetu organizacyjnego obchodów w archidiecezji poznańskiej.
Niespełna miesiąc po kwietniowych uroczystościach centralnych,
3 maja 2016 r. na Jasnej Górze zostanie ponowiony Akt oddania Polski
Matce Bożej, zaś na październik 2016 r. planowana jest jubileuszowa Pielgrzymka Narodowa wiernych z Polski do Rzymu.

3 MAJA 2015 ROKU
– ROCZNICA POJAWIENIA
SIĘ KRWAWYCH ŁEZ
NA OBRAZIE W MATKI
BOŻEJ KALWARYJSKIEJ
UROCZYSTA MSZA ŚW.
O GODZ. 11.00.
PO EUCHARYSTII
SPRAWOWANEJ W KOŚCIELE
PARAFIALNYM ŚWIĘTEJ
RODZINY ODBĘDZIE SIĘ
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PROCESJA
Z OBRAZEM MATKI BOŻEJ KALWARYJSKIEJ DO KOŚCIOŁA
KALWARYJSKIEGO – SANKTUARYJNEGO.
W trakcie tej uroczystości
odbędzie się także rocznica I Komunii św. naszych dzieci.
ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ
1. Spowiedź święta dla dzieci rocznicowych i ich rodzin 30 kwietnia

(sobota) godz. 16.00
2. Próba liturgiczna – 1 maja ( niedziela ) o godz. 16.00
3. MSZA ŚW. ROCZNICY PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ
– 3 maja, godz. 11.00
Po Mszy św. procesja z kościoła św. Rodziny do Sanktuarium
Kalwaryjskiego na pamiątkę pojawienia się krwawych łez na
obrazie Matki bożej Kalwaryjskiej.
4. Próby sypania kwiatów przez dzieci przed Uroczystością Bożego
Ciała – 23 maja godz. 16.15
(poniedziałek), 24 maja, godz. 16.15 (wtorek)oraz 25maja,
16.15 (środa) na tą próbę przynosimy kwiaty.
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UROCZYSTE NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE
– 2016
Uroczyste Nabożeństwa Fatimskie
na Kalwarii w Praszce w 2016 roku
każdego 13. dnia miesiąca od maja do
października. Godz. 17.30 Nieszpory
Maryjne. Godz. 18.00 Uroczysta Msza
święta Procesja fatimska z udziałem
J. E. Ks. Abp dr Stanisława Nowaka
na osiedle do krzyża Trudnych Dni
Praszki będą miały miejsce w maju.
W pozostałych miesiącach po Mszy
Św., nastąpi wystawienie Najświętszego
Sakramentu w kaplicy Fatimskiej
kościoła Św. Rodziny i nabożeństwo
różańcowe.
Ponadto w każdą sobotę w ciągu
całego roku są odprawiane
Nabożeństwa Zawierzenia Fatimskiego przed Mszą św. o godz. 16.30.
Przewodniczy Żywy Różaniec naszej Parafii.
Serdecznie zapraszamy!

SAKRAMENT
BIERZMOWANIA,
13 maja 2016 R.,
GODZ. 16.00.
PRZEWODNICZY
J. E. KS. ABP Stanisław Nowak
TERMINARZ PRZYGOTOWAŃ
MŁODZIEŻY
DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
W ROKU 2016
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1. Próby liturgiczne:
I. 7 maja (sobota) godz. 15.00
godz. 16.00 – Spowiedź Święta dla
kandydatów do bierzmowania,
ich świadków i rodzin,
II. 10 maja (wtorek) godz. 18.30
III. 11 maja(środa) godz. 18.00
IV. 12 maja (czwartek) godz. 18.30 – Próba
generalna

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA
I KRWI CHRYSTUSA
26 maja 2016 roku godz. 9.00
UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA
PANA JEZUSA
3 CZERWCA 2016 ROKU
II DOROCZNY PEŁNY OBCHÓD
DROGI ZMARTWYCHWSTANIA
PANA JEZUSA GODZ. 15.00
Po Mszy św. z godz. 17.00
procesja eucharystyczna do figury
Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Alei Księdza Kardynała Stefana
Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.
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DOROCZNE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POJAZDÓW
I POŚWIĘCENIE NOWYCH
z racji święta św. Krzysztofa,
patrona automobilistów, motocyklistów
i kierowców pojazdów mechanicznych
nastąpi
NA SUMIE W NIEDZIELĘ
24 LIPCA O GODZ. 11.00

ŚWIATOWE DNI
MŁODZIEŻY W POLSCE
26-31 lipca 2016 to oficjalny termin XXXI Światowych Dni
Młodzieży, które odbędą się w Krakowie.
Tydzień wcześniej, w dniach 20-25 lipca 2016, na terenie całej Polski,
odbędą się „Dni w Diecezjach”.
Terminy te, zaproponowane wcześniej papieżowi Franciszkowi przez Metropolitę Krakowskiego, zostały uznane za jak najbardziej odpowiednie i Sekretariat
Stanu Stolicy Apostolskiej dokonał ich oficjalnego zatwierdzenia. Przewodzącym Komitetu Organizacyjnego ŚDM 2016 w Krakowie jest Kard. Stanisław
Dziwisz i bp Damian Muskus.
Pierwszych grup młodzieży zagranicznej w Polsce możemy spodziewać się
jednak już wcześniej. W tygodniu poprzedzającym wydarzenia centralne odbywają się bowiem tzw. „Dni w Diecezjach”, kiedy około 300 tys. młodych zza gra49

nicy „odwiedza” swoich polskich rówieśników we wszystkich diecezjach kraju
poza Krakowem. Od środy (20 lipca) do poniedziałku (25 lipca) młodzi ci będą
goszczeni przez 43 polskie diecezje (Kraków jest wyłączony), znajdując zakwaterowanie w parafiach i rodzinach. Koordynacją tego etapu zajmują się Diecezjalne Centra ŚDM oraz Krajowe Biuro Organizacyjne ŚDM przy Konferencji
Episkopatu Polski.
Po zakończeniu „Dni w Diecezjach”, w poniedziałek 25 lipca, grupy młodych udają się w drogę do Krakowa na tzw. wydarzenia centralne.
Do wspomnianych 300 tys. dołącza mniej więcej drugie tyle młodzieży z całego
świata, aby wspólnie uczestniczyć w programie koordynowanym przez Komitet
Organizacyjny ŚDM 2016 w Krakowie i Papieską Radę ds. Świeckich. Podczas
dwóch ostatnich dni (sobota i niedziela) liczba uczestników może przekroczyć
nawet 2 miliony osób.

-

Ramowy plan głównego tygodnia XXXI ŚDM
w Krakowie przedstawia się następująco:

poniedziałek: przyjazd do Krakowa i zakwaterowanie;
- wtorek: Festiwal Młodych, Ceremonia Otwarcia XXXI ŚDM, Msza
św. pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego;
- środa: katechezy w grupach językowych, Festiwal Młodych;
- czwartek: katechezy w grupach językowych, powitanie Ojca
Świętego, Festiwal Młodych;
- piątek: katechezy w grupach językowych, Festiwal Młodych, Droga
Krzyżowa;
- sobota: Festiwal Młodych, Czuwanie z Ojcem Świętym;
- niedziela: Msza św. kończąca XXXI ŚDM, ogłoszenie miejsca
kolejnego ŚDM.
Wszelkie szczegóły dostępne są na bież co na oficjalnych stronach: www.krakow2016.com oraz www.sdm.org.pl.

Szczegółowy plan
Światowych Dni Młodzieży 2016 w Krakowie
Pierwszy tydzień uczestnicy Światowych Dni Młodzieży spędzą we wszystkich, oprócz krakowskiej, polskich diecezjach. W poniedziałek 25 lipca przyjadą
do Krakowa. 26 lipca po południu nastąpi inauguracja SDM 2016 a uroczystej
Mszy św. na krakowskich Błoniach przewodniczyć będzie kard. Stanisław Dziwisz. W kolejnych 3 dniach biskupi z całego świata głosić będzie młodym ka50

techezy. Będzie to miało miejsce w ok. 250-300 kościołach, kaplicach, halach
i innych miejscach w rejonie zakwaterowania grup.
Powitanie Ojca Świętego nastąpi w czwartek 28 lipca także na Błoniach. Piątek 29 lipca będzie dniem sakramentu pojednania, w tym dniu młodzi wezmą
także udział w Drodze Krzyżowej. Jej kształt i miejsce nie zostały jeszcze ostatecznie określony.
W sobotę 30 lipca wszyscy młodzi przybędą na centralne miejsce celebry.
W sobotę wieczorem odbędzie się czuwanie młodych z Ojcem Świętym Franciszkiem, a niedzielna Msza św. pod jego przewodnictwem zakończy spotkanie.
Tego dnia po południu papież spotka się dodatkowo z wolontariuszami.
Wyznaczono już 9 oficjalnych języków spotkania: polski, włoski, angielski,
niemiecki, francuski, hiszpański, portugalski, rosyjski i ukraiński. Każda z uroczystości będzie tłumaczona na te języki, na specjalnie wyznaczonych w tym
celu częstotliwościach.
Na młodych – w ramach tzw. Festiwalu Młodych - czekać będą również
liczne imprezy kulturalne, które odbywać się będą na krakowskich stadionach
i w salach koncertowych. Zorganizowane zostaną również „Targi Powołań”, na
których prezentować będą swą ofertę formacyjną i duchową różnorodne stowarzyszenia wspólnoty i ruchy apostolskie. W krakowskich świątyniach będą strefy
ciszy i modlitwy, animowane przez poszczególne ruchy apostolskie.

Logo Światowych Dni Młodzieży
Kraków 2016
Oficjalne logo Światowych Dni Młodzieży Kraków 2016 to czerwony kontur Polski, w centrum którego znajduje się symbolizujący Chrystusa żółty krzyż
oraz żółte koło będące oznaczeniem położenia Krakowa, a zarazem symbolem
młodzieży, która spotka się z papieżem. W logo są
jeszcze spływające z krzyża czerwona i błękitna
wstęga - znak miłosierdzia Bożego i nawiązanie do
znanego wiernym wizerunku Jezusa Miłosiernego,
z serca którego wypływają dwa promienie. Kolory
logo: niebieski, czerwony i żółty to odpowiedniki
oficjalnych barw Krakowa i jego herbu.
Pomysłodawczynią i autorką logo jest pochodząca z Ostrzeszowa 28-letnia graficzka i montażystka,
absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego Monika Rybczyńska, a współautorką - pochodząca z Garwolina
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26-letnia absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, specjalizująca się
w projektowaniu książek i grafice wydawniczej Emilia Pyza.
- Symbolika logotypu łączy w sobie trzy elementy: miejsce, głównych bohaterów oraz temat przewodni spotkania, którym są słowa „Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią” – mówiła podczas czwartkowej prezentacji
tego znaku w krakowskiej kurii Rybczyńska. - Logo stworzyłam w Watykanie,
bezpośrednio po kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII. Zostałam tam dwa dni
dłużej. Modliłam się przed grobem Jana Pawła II prosząc o inspirację. Kilka godzin później wysłałam do Warszawy swój pomysł - dodała.
W dopracowaniu graficznej formy logo pomogła Emilia Pyza. - Mam nadzieję, że po doszlifowaniu znalazłyśmy się w dobrym punkcie – mówiła Pyza.
Metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz podkreślił, że logo ma
wyrażać przesłanie Światowych Dni Młodzieży, a wymowa znaku zostanie wzmocniona przez muzykę czyli hymn Dni oraz przez modlitwę.
- Wyrażam wdzięczność autorom słów i muzyki do hymnu oraz artystkom - twórcom logotypu. Mam nadzieję, że te dwa znaki: graficzny i muzyczny będą łatwo
rozpoznawalnym symbolem wydarzenia na całym świecie i staną się zachętą do
zainteresowania i udziału w Światowych Dniach Młodzieży – mówił kard. Dziwisz.
Zaprezentowano też oficjalną modlitwę Światowych Dni Młodzieży Kraków
2016. Jest ona umieszczona na stronie internetowej Dni, a jej tłumaczenie na
cztery języki zostało przekazane Episkopatom innych krajów, by była dostępna
dla młodzieży, która zamierza odwiedzić Polskę.
Jak poinformował kard. Dziwisz jest zgoda biskupów na organizację zbiórki
pieniędzy w 2015 i w 2016 roku w parafiach na fundusz Światowych Dni Młodzieży, ale jak zaznaczył organizatorzy tego wydarzenia chcą przestrzegać zasady „Kościoła ubogiego”. Na razie nie wiadomo, jak duża suma będzie potrzebna.
Koordynator generalny ŚDM bp Damian Muskus mówił, że powinno być to wydarzenie samofinansujące się, gdyż młodzi ludzie zapłacą za noclegi, wyżywienie
i transport. Uboga młodzież będzie mogła skorzystać m.in. z pieniędzy zebranych
w ramach akcji „Bilet dla brata”. Kuria liczy na wpływy m.in. ze składek wiernych,
pozwoleń na użycie logotypu oraz wsparcie darczyńców, także firm z zagranicy.
Biskup dodał, że odbyły się już spotkania z władzami Krakowa i Małopolski,
z prezydentem RP i premierem.
XXXI Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Krakowie w dniach 26-31 lipca
2016 r. W czwartek 28 lipca odbędzie się oficjalne powitanie papieża, w piątek
Droga Krzyżowa z jego udziałem, w sobotę czuwanie modlitewne, a w niedzielę
msza św. na Błoniach po Wieliczką. ŚDM poprzedzą dni w diecezjach, zaplanowane na terenie całej Polski.
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HYMN XXXI ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY
25 września 2014 roku Komitet Organizacyjny XXXI Światowych Dni Młodzieży ogłosił, że spośród 94 nadesłanych do Krakowa propozycji hymnów,
kompozycja Jakuba Blycharza – krakowskiego kompozytora - „Błogosławieni
miłosierni” jest tą zwycięską. Już po miesiącu pracy wysłuchaliśmy pierwszego
z nagrań oficjalnej wersji. W tym czasie twórcy hymnu opracowywali jego warstwę muzyczną i tekstową oraz szczegóły współpracy z muzykami, dyrygentem
orkiestry, chórzystami i wokalistami. Warstwa muzyczna została przez nas rozbudowana na potrzeby wejścia do studia, w tekście również dokonywałem pewnych
korekt. Podczas gdy pracowałem nad zmianą tekstu, Marysia Pękała rozpisywała dotychczasowy kwartet smyczkowy na całą orkiestrę – wspomina Jakub Blycharz, autor hymnu.
Już 14 października do najnowocześniejszego polskiego studio filmowego
Alvernia Studios weszło 87 muzyków, biorących udział w nagraniu hymnu ŚDM
Kraków 2016. Twórcy zaprosili do współpracy profesjonalistów: Marcina Pospieszalskiego – opiekuna produkcji muzycznej, Huberta Kowalskiego - dyrygenta 30-osobowej orkiestry „Icon” i muzyka jazzowego – Joachima Mencla –
grającego gościnnie na instrumencie tradycyjnym.
W nagraniu wzięła udział trójka wokalistów: Ola Maciejewska, Katarzyna
Bogusz i Przemek Kleczkowski, istotne tło stanowiły głosy aż 47 chórzystów.
Chór został powołany z osób śpiewających w scholach i zespołach przy klasztorze oo. Dominikanów w Krakowie (w tym także z braci Dominikanów), jak
również z osób działających w krakowskich chórach gospelowych. Wokalistom,
chórowi i orkiestrze towarzyszył 6-osobowy band, ten sam, który brał udział
w nagraniu pierwotnej wersji hymnu, nadesłanej na konkurs ŚDM.
W hymnie słyszymy akcenty polskiej tradycji muzycznej w postaci wykorzystanych instrumentów: muzyk jazzowy Joachim Mencel gra na lirze korbowej,
a Piotr Szewczyk – góral z Podhala – dodaje góralski motyw skrzypcowy.
„Błogosławieni miłosierni” to już drugi hymn Światowych Dni Młodzieży polskiego autorstwa. Poprzedni utwór, „Abba Ojcze”, został napisany przez o. Jana Górę
OP przed ŚDM w Częstochowie 1991 i do dziś cieszy się ogromną popularnością.

TEKST HYMNU
1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd
Przyjdzie mi pomoc;
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On
Miłosiernym jest!
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2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,
By w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć Krwią swoich ran,
Nowe życie tchnąć!
Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!
3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win,
Któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my
Czyńmy jak nasz Bóg
4. Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,
Syn z grobu żywy wstał;
„Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch.
Niech to widzi świat!

[BRIDGE]
Więc odrzuć lęk i wiernym bądź,
Swe troski w Panu złóż
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż
Żyje Pan, Twój Bóg!
O czym jest hymn ŚDM Kraków 2016
Hymn rozpoczynają słowa Psalmu 121 (120), który wlewa w nasze serca pokój
i pewność, że miłosierny Pan czuwa nad nami i dopełni danej nam obietnicy towarzyszenia człowiekowi „teraz i po wszystkie czasy”. Już w pierwszej zwrotce –
pośrodku cytatu ze Starego Testamentu - Bóg określony jest mianem miłosiernego.
W drugiej zwrotce znajdujemy odniesienia do przypowieści o zagubionej owcy
z Ewangelii św. Łukasza (15,1-7), która wlewa nadzieję w niestrudzone próby
Boga odzyskania człowieka ku pełnemu Życiu. Jezus zapewnia w przypowieści
o wielkiej radości, jaka panuje w niebie z powodu nawrócenia się każdego grzesznika. Poprzez swoją śmierć na krzyżu, dał nam dostęp do nowego życia – wpisał ludzkość w odwieczny plan zbawienia, dzięki wylanej za nas Świętej Krwi.
Refren hymnu to słowa piątego błogosławieństwa z Kazania na Górze
z Ewangelii św. Mateusza (Mt 5,3-10): „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni
miłosierdzia dostąpią”. To zarazem przesłanie Światowych Dni Młodzieży, które
odbędą się w Krakowie – mieście orędzia miłosierdzia św. Faustyny Kowalskiej.
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Trzecia zwrotka to parafraza słów Psalmu 130 De profundis: „Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, / Panie, któż się ostoi? / Ale
Ty udzielasz przebaczenia, / aby Ci służono z bojaźnią”. Postawa Boga
w stosunku do nas jest naszą inspiracją do przyjęcia postawy miłosierdzia w relacjach z innymi ludźmi.
Kolejna zwrotka oddaje sens ważnych punktów kerygmatu (czyli zbioru podstawowych prawd Ewangelii), które odnoszą się do naszego odkupienia
w Chrystusie ukrzyżowanym, pogrzebanym i zmartwychwstałym oraz do przyjęcia przez wiarę Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela.
Bridge hymnu jest zachętą do życia nadzieją i ufnością, które płyną ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

MODLITWA XXXI ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY
W KRAKOWIE
„Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”.
Zawierzamy Ci szczególnie
ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach
współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Ojcze niebieski,
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym,
nadzieję zrezygnowanym,
miłość oziębłym,
przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości,
którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca
i odnawiającym oblicze ziemi.
Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.
Święta siostro Faustyno, módl się za nami.
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Przygotowanie do
Światowych Dni
Młodzieży
na Kalwarii w Praszce

W związku z Nadzwyczajnym Jubileuszem Miłosierdzia oraz przygotowaniem
Światowych Dni Młodzieży wydawana jest specjalna miesięczna gazetka pod
tytułem „Błogosławieni miłosierni jak Ojciec”, której treści pomagają we
właściwym przeżyciu tego wyjątkowego czasu miłosierdzia i łaski. Dochód
z rozprowadzania tej gazetki przeznaczony jest na Fundusz Światowych Dni
Młodzieży, dzięki któremu chcemy dofinansować wyjazd na Światowe Dni
młodzieży uboższej młodzieży naszej parafii. Młodzież naszej parafii od 13
grudnia 2015 roku rozprowadzała w okresie przedświąteczny kartki świąteczne
z naszego Sanktuarium, z których dochód również został przeznaczony na
Fundusz Światowych Dni Młodzieży. Od grudnia 2015 roku odbywa się raz
w miesiącu tzw. „Słodka niedziela”. Po Mszach świętych wierni mogą zakupić
na Kalwarii w Praszce przygotowane przez młodzież kawałki ciasta a zebrane
środki zasilają również Fundusz Światowych Dni Młodzieży w naszej Parafii.

LISTA GOSPODARZY ŚWIATOWYCH
DNI MŁODZIEŻY
NA KALWARII W PRASZCE
L.p.

Pielgrzymi
(ilość przyjmowanej
młodzieży)

Imię i Nazwisko
Dokładny Adres

1

Barbara i Krzysztof Borkowscy
Praszka, ul. Mickiewicza 24/12

2

3

Mariola i Waldemar Chęcińscy
Praszka, ul. Skłodowskiej 1/14

2

2

4

Kamila i Piotr Sokołowscy
Praszka, ul. Skłodowskiej 5/7
Barbara Spodzieja
Praszka, ul. Fabryczna 11

2
2
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5

Ewa Biskupska
Praszka, ul. G. Zapolskiej 9

2

7

Andrzej i Bożena Podyma
Praszka, ul. Kościuszki 42/4

2

6
8
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Teresa Żółtaszek
Praszka, ul. Listopadowa 17/53

2
2

Anna i Kamil Kaczkowscy
Praszka, ul. Mickiewicza 26/79
Agnieszka i Marcin Kubiccy
Praszka, ul. Listopadowa 22/2

2

Ewa i Janusz Dolik
Praszka, ul. Fabryczna 24

2

Halina Polit
Praszka, ul. Kościuszki 42/22

2

Jadwiga i Waldemar Kościelny
Praszka, ul. Kołłątaja 6

4

Aneta Pęcherczyk
Praszka, ul. Kolorowa 18

2

Czesława Pastor
Praszka, ul. Skłodowskiej 1/91

2

Teresa Załoga
Praszka, ul. Fabryczna 9/9

2

Małgorzata i Marek Ogórek
Wygiełdów 36

4

Jolanta i Krzysztof Chudziccy
Praszka, ul. Listopadowa 15/22

2

Lidia Muchajer
Szyszków 59

2

Dorota i Longin Przygoda
Szyszków 38 b

2

Honorata i Stanisław Szczuka
Praszka, ul. Kościuszki 34/5

2

Czesława Ratajska
Praszka, ul. Fabryczna 50

2

Alicja i Robert Polak
Praszka, ul Listopadowa 20/53

2
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23

Denis Sokół
Praszka, ul. Listopadowa 20/82

25

Teresa Pawlica
Wygiełdów

24

2
Tłumacz j. francuskiego

Grażyna Krupka
Praszka, ul. Niemcewicza 8

2

2

Koordynatorem przygotowań do
Światowych Dni Młodzieży w dekanacie Praszkowskim
jest nasz ks. Prefekt Tomasz Śleziak.
Lista młodzieży dekanatu praszkowskiego wyjeżdżająca
na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa
(stan na 24 lutego 2016 r.):

Bartłomiej Bartela, Paulina Bartela, Agnieszka Rychlik, Łukasz Rychlik, Grzegorz
Rychlik, Aleksandra Huszno, Agnieszka Podyma, Justyna Spodzieja, Kinga Pałyga, Monika Moniak, Milena Wencel, Katarzyna Grajnert, Maria Mateja, Emilia Stachulec, Agata
Szymczykiewicz, Adam Sobańtka, Barbara Kalemba, Sylwia Wencel, Tomasz Wencel,
Martyna Przygoda, Kamil Tasarz, Aleksandra Rękowicz, Iwona Wcisło, Magdalena Wcisło, Dawid Szymczykiewicz, Dominik Cebula, Marcin Polus.

DOROCZNA PIELGRZYMKA DO KALWARII
ZEBRZYDOWSKIEJ
02 sierpnia 2016 r. (wtorek)
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Tradycyjnie w pierwszych dniach sierpnia udajemy się do Kalwarii
Zebrzydowskiej – Matki naszej Kalwarii wspólnie z pielgrzymami
z całej naszej archidiecezji częstochowskiej. Rozpoczęcie pielgrzymowania
Mszą św. odpustową ku czci Matki Bożej Anielskiej
w Bazylice kalwaryjskiej sprawowanej o godz. 11.00
przez J. E. Ks. Abp dr Stanisława Nowaka.
Zachęcamy do skorzystania z tych szczególnego pielgrzymowania, aby na
dróżkach pasyjnych zanurzyć się w Męce Pana Jezusa Chrystusa, tym samym
ucząc się kalwaryjskiej duchowości idąc po śladach Św. Jana Pawła II. Pragniemy, aby to pielgrzymowanie było także etapem naszego duchowego przygotowania do pierwszej rocznicy koronacji koronami papieskimi
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia.

ODPUST
MATKI BOŻEJ KALWARYJSKIEJ
14 SIERPIEŃ GODZ. 11.00
Uroczysta suma odpustowa zostanie odprawiona
jako dziękczynno – błagalna
przez J. E. Ks. Abp dr Stanisława Nowaka
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Uroczystość rozpocznie się w kościele Sanktuaryjnym.
Następnie Świętą Figurę z Matką Bożą Zaśniętą zaniosą
na marach Apostołowie do kościółka Grobu Pana Jezusa
na szczyt Kalwarii. Tam też przy ołtarzu polowym będzie
sprawowana uroczysta Eucharystia.

TRZECIA NIEDZIELA SIERPNIA
16 SIERPNIA PROCESJA TRYUMFU MARYI
WNIEBOWZIĘTEJ pod przewodnictwem
Ks. Infułata dr Mariana Mikołajczyka przy
współudziale Rycerzy i Dam Zakonu Rycerskiego
Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie
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•
•

•
•

Godz. 9.30 – Msza Św. Na szczycie Kalwarii
Procesja Wniebowzięcia Matki Bożej z kościółka Grobu Pana
Jezusa do kościoła Świętej Rodziny
o godz. 10.30 przez Bramę VIII błogosławieństw.
Uroczysta Suma ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny o godz. 11.00
DOŻYNKI PARAFIALNE.

Piesza Pielgrzymka Dekanatu Praszkowskiego
na Jasną Górę
24-26 sierpnia 2016 r.
W tym roku Msza Św. na rozpoczęcie pielgrzymki,
w kościele Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce,
24 sierpnia o godz. 6.00
Zapisy na pielgrzymkę pieszą do 20 sierpnia br.

ZAPRASZAMY!

Wigilia uroczystości
Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
– patronki naszej częstochowskiej prowincji kościelnej,
także patronki kaplicy w Wygiełdowie
na terenie naszej parafii.
25 sierpień 2016roku
W tym dniu tradycyjnie wyruszamy autokarem do Częstochowy
o godz. 14.30, by uczestniczyć w procesji Maryjnej
z naszej Archikatedry na Jasną Górę oraz we Mszy św.
z księżmi biskupami i kapłanami naszej metropolii częstochowskiej.
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12 września 2016 roku
PIERWSZA ROCZNICA KORONACJI KORONAMI
PAPESKIMI CUDOWNEGO WIZERUNKU KALWARYJSKIEJ MATKI ZAWIERZENIA
CENTRALNA UROCZYSTOŚĆ Z TEJ OKAZJI
ODBĘDZIE POD PRZEWODNICTWEM
J. E. KS. ARCYBISKUPA DR WACŁAWA DEPO METROPOLITY CZĘSTOCHOWSKIEGO NA KALWARII W PRASZCE 11 WRZEŚNIA 2016 ROKU
O GODZINIE 11.00

ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
– 14 WRZEŚNIA
ŚWIĘTO PATRONALNE KALWARYJSKIEGO BRACTWA
MĘKI PAŃSKIEJ W PRASZCE

II doroczny Pełny Obchód Dróżek Pana Jezusa - Pasyjny, godz. 15.00
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ROCZNICA KONSEKRACJI KOŚCIOŁA
KALWARYJSKIEGO,
ŚWIĘTO MATKI BOŻE
Bolesnej – 15 września, godz. 17.00

ŚWIĘTO
ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI,
ZAKONNIKA, PATRONA DZIECI
I MŁODZIEŻY, POLSKI
– 18 września, godz. 11.00

ZAKOŃCZENIE
UROCZYSTYCH NABOŻEŃSTW FATIMSKICH
W CYKLU PÓŁROCZNYM
– 13 października, godz. 17.30

UROCZYSTA PROCESJA ŻAŁOBNA
PO TERENIE KALWARII
I MSZA ŚW. ZA ZMARŁYCH
DOBROCZYŃCÓW KALWARII W PRASZCE
- 1 listopada, godz. 10.30

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
NA KALWARII W PRASZCE
- 11 listopada, godz. 11.00
W Sanktuarium Kalwaryjskim
o godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza św. dziękczynno-błagalna
w intencji Ojczyzny. Bezpośrednio po tej Eucharystii udamy się
procesjonalnie pod popiersie Sługi Bożego
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ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego –
Prymasa Tysiąclecia,
u podnóża Kalwarii. Kardynał Stefan
Wyszyński szczególnie kochał naszą
Ojczyznę i dawał temu nieustannie wyraz,
mówiąc m.in.:
„Kocham Ojczyznę więcej niż własne
serce mi wszystko co czynię
dla Kościoła, czynię i dla niej”.
U stóp naszej Kalwarii Praszkowskiej
przy popiersiu tego Opatrznościowego
dla Kocioła i Ojczyzny męża stanu
odmówimy modlitwę za Ojczyznę
ks. Piotra Skargi
a przedstawiciele naszej społeczeństwa złożą kwiaty i zapalą znicze.

APEL KALWARYJSKIEGO BRACTWA
MĘKI PAŃSKIEJ W PRASZCE
W związku z okresem rozliczeń podatkowych za rok 2015 Kalwaryjskie
Bractwo Męki Pańskiej w Praszce serdecznie prosi o przekazanie 1% podatku na
rzecz rozwoju naszego Sanktuarium Kalwaryjskiego. Prosimy też o zachęcenie
krewnych, przyjaciół, znajomych, by przez tą formę pomocy wsparli nasze
duszpasterskie działania na Kalwarii w Praszce. Serdecznie dziękujemy za
wszelkie dotychczasowe wsparcie dla tego Bożego dzieła i prosimy o dalsze
zrozumienie tych potrzeb. Nr KRS-u jest na naszej stronie internetowej 0000 25
31 92 albo do zabrania w zakrystii lub ze stolika Rady Duszpasterskiej lub ze
stolika prasy katolickiej pod chórem. Bóg zapłać za zainteresowanie ta sprawą.

Gazetka wychodzi od 1991 roku
Wydawca: Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno –Maryjne
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce.
Al. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 24,
46-320 Praszka
Redaguje zespół: ks. dr Stanisław Gasiński, Ks. Tomasz Śleziak
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