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Życzenia
na Boże Narodzenie i Nowy Rok 2017

Wspominając Noc Narodzenia Pańskiego myślimy o każdym życiu, które
jest darem Bożym. O tych, którzy tak jak
Święta Rodzina poszukują dachu nad
głową, o samotnych, którym brakuje ciepła ogniska domowego, jak i o chorych
i cierpiących, którzy poszukują pomocnej
dłoni. W tym szczególnym czasie myślimy
o naszych bliskich, pasterzach Kościoła
Katolickiego szczególnie naszej Maryjnej Archidiecezji, o naszych Rodzinach
i Przyjaciołach w kraju i za granicą,
o Was, którzy jesteście związani z Archidiecezjalnym Sanktuarium Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce.
Stajemy przy Was z białym opłatkiem, by podziękować za wszelkie dobro świadczone
naszej Parafii Świętej Rodziny i Sanktuarium, za pamięć o nas i miłość do Kalwaryjskiej
Matki Zawierzenia. Pragniemy także złożyć serdeczne życzenia: niech Boże Dziecię,
które jest pełne miłości i miłosierdzia, obdarza Was pokojem i dobrem w codziennej
służbie bliźniemu, cieszcie się zdrowiem i życzliwością spotkanych ludzi a Boży pokój
i błogosławieństwo niech Wam zawsze towarzyszą, szczególnie w Nowym 2017 Roku.
Ks. prałat Stanisław Gasiński – Kustosz Sanktuarium
Ks. Tomasz Śleziak – wikariusz
Parafialna Rada Duszpasterska
Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej


WAŻNIEJSZE WYDARZENIA
Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJALNEGO
SANKTUARIUM PASYJNO – MARYJNEGO
KALWARYJSKIEJ MATKI ZAWIERZENIA
NA KALWARII W PRASZCE
W MINIONYM ROKU KOŚCIELNYM 2015/2016
• 29 listopada 2015 r. - w pierwszą niedzielę Adwentu odbyło się tradycyjne
poświęcenie opłatków na stół wigilijny dla naszej rodziny parafialnej i przyjaciół naszego Sanktuarium.
• 06 grudnia 2015 r. - w drugą niedzielę Adwentu, we wspomnienie Św. Mikołaja
odbyło się tradycyjne spotkanie dzieci naszej Parafii z tym Świętym Patronem.
Tego też dnia ukazał się pierwszy numer nadzwyczajnej gazetki na Rok Miłosierdzia zatytułowanej „Błogosławieni miłosierni jak Ojciec”. Treści tej
gazetki miały na celu przybliżenie treści związanych z Jubileuszem Miłosierdzia oraz z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży. Dochód ze
sprzedaży tej gazetki miał na celu zasilić Fundusz Światowych Dni Młodzieży, aby finansowo przygotować się na przyjęcie młodzieży z innych krajów
mającą przyjechać do nas w ramach tzw. Dni w Diecezjach, poprzedzających wydarzenia centralne w Krakowie, oraz wesprzeć finansowo młodzież
z naszego dekanatu, która zdecydowała się na wyjazd na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa w lipcu 2016 r.
• 07 grudnia 2015 r. - rozpoczęła się doroczna akcja roznoszenia opłatków
i materiałów duszpasterskich przez Pomocników Ewangelizacyjnych, po terenie naszej Parafii. Jak co roku, przy tej okazji wierni składali swe ofiary na
ogrzewanie kościoła Parafialnego Św. Rodziny.
• 08 grudnia 2015 r. - Uroczystym otwarciem Drzwi Świętych w Bazylice Św.
Piotra na Watykanie, Papież Franciszek zainaugurował zapowiedziany wcześniej Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia pod hasłem „Miłosierni jak Ojciec”.
• 13 grudnia 2015 r. - II niedziela Adwentu, tradycyjnie rozpoczęliśmy w naszej parafii Rekolekcje Adwentowe, które poprowadził dla nas O. Andrzej
Szczypta OFM Bern. z Zakopanego. Tego też dnia w Archidiecezjalnym Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii
w Praszce została otwarta Brama Miłosierdzia przez delegata abp. Wacława
Depo ks. kan. dr Andrzeja Kuliberdę, wikariusza biskupiego ds. duszpaster2

skich. - „Jubileusz wymaga, aby go celebrowano, a znaki, które mu towarzyszą, spełniają się w celebracji liturgicznej, czyli tam, gdzie cały Kościół
modli się i intensywnie przeżywa tajemnicę własnego istnienia jako komunii”
– powiedział na początku uroczystości ks. prał. dr Stanisław Gasiński, proboszcz i kustosz sanktuarium w Praszce. Wyraził też wdzięczność wobec ks.
abp. dr Wacława Depo metropolitę częstochowskiego za łaskę wyznaczenia
Kalwarii w Praszce na miejsce
szczególnego doświadczania miłosierdzia Bożego.
Brama Miłosierdzia znajduje się
w drzwiach głównych świątyni pw.
Świętej
Rodziny. Na zdobionej
i złoconej ramie


umieszczony
jest napis „Brama Miłosierdzia” oraz ramy
czasowe Nadzwyczajnego
Jubileuszu Miłosierdzia. Po
obu stronach
zaś, na specjalnie przygotowanych planszach,
wypisane są uczynki miłosierne względem duszy i względem ciała. Otwarciu
bramy towarzyszyła intrada na cześć Chrystusa Króla Miłosierdzia odegrana
przez orkiestrę dętą z Przedmościa. Następnie kapłani i wierni – na czele
z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej – w wielkim modlitewnym skupieniu przeszli przez Drzwi Święte, całując je ze czcią przy dźwiękach hymnu
Roku Miłosierdzia „Misericordes sicut Pater” śpiewanego przez naszą scholę.
Podczas Mszy św. ks. dyrektor Andrzej Kuliberda przybliżył historię i symbolikę lat jubileuszowych. Wezwał wszystkich do głębszego rozważania tajemnicy
miłosierdzia. Przypominał także o Bożej sprawiedliwości i konieczności podjęcia trudu nawrócenia. Przywołał słowa Chrystusa zanotowane przez św. Siostrę Faustynę
w jej „Dzienniczku”: „Nim
przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, otwieram
na oścież drzwi
miłosierdzia
mojego. Kto
nie chce przejść
przez drzwi miłosierdzia, ten
musi przejść
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przez drzwi sprawiedliwości mojej”. Na zakończenie Eucharystii wszyscy pomodlili się w intencjach Ojca Świętego Franciszka z pragnieniem uzyskania
łaski odpustu zupełnego. Po Mszach Św. tego dnia młodzież ŚDM rozprowadzała kartki świąteczne z naszego Sanktuarium.
14 grudnia - nasze Sanktuarium nawiedził Kapelan Związku Podhalan,
Ks. Prałat Władysław Zązel, proboszcz z Kamesznicy, rodzinnej parafii naszego ks. wikariusza.
17 grudnia 2015 r. - zakupiony został olej opałowy do ogrzewania kościoła
Parafialnego Św. Rodziny.
19 grudnia 2015 r. - miało miejsce przygotowanie wystroju świątecznego
w naszych kościołach. W godzinach popołudniowych młodzież przygotowująca się do bierzmowania zdawała swój pierwszy egzamin.
24 grudnia 2015 r. - w Wigilię Bożego Narodzenia, na ostatniej Mszy Roratniej dzieci, które najsumienniej uczestniczyły w Roratach otrzymały skromny upominek, natomiast po Mszy Roratniej odbyło się tradycyjne złożenie
życzeń Bożonarodzeniowych oraz połamanie się opłatkiem.
25 grudnia 2015 r. - po uroczystej Pasterce, w radosnej procesji zanieśliśmy figurkę Dzieciątka Jezus do Kaplicy „Betlejem”, która wchodzi w skład
Dróżek Matki Bożej i Św. Józefa na naszej Kalwarii. Tam pokłoniliśmy się
Nowonarodzonemu i otrzymaliśmy Jego Błogosławieństwo.
27 grudnia 2015 r. - w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu, przeżywaliśmy w naszej Rodzinie Parafialnej odpust ku czci Świętej Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa. Sumie odpustowej przewodniczył i homilię
wygłosił Ks. Prof. Jan Przybyłowski, Prorektor z Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego z Warszawy. Modlitwą obejmowaliśmy całą rodzinę
parafialną ze szczególnym uwzględnieniem małżeństw obchodzących swoje
jubileusze i odnawiających swoje przyrzeczenia. Przed sumą odpustową odbył się koncert kolęd w wykonaniu Orkiestry Dętej z Przedmościa.
29 grudnia 2015 r. - rozpoczęła się w naszej wspólnocie parafialnej coroczna
wizyta duszpasterska tzw. „Kolęda”.
31 grudnia 2015 / 01 stycznia 2016 r. - przeżywaliśmy Dobę Eucharystyczną,
w trakcie której przywitaliśmy Nowy Rok, sprawując o północy Eucharystię
i polecając się Miłosiernemu Panu na Nowy 2016 Rok.
06 stycznia - Uroczystość Objawienia Pańskiego, Trzech Króli - w kościele
pw. Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce odbył się koncert kolęd w wyko5

naniu zespołu
instrumentalno-wokalnego
z Szyszkowa.
Potem zaś uroczysty obchód
Pokłonu Trzech
Mędrców. Wikariusz ks. Tomasz Śleziak
w krótkim słowie do dzieci
i ich opiekunów
wyjaśnił następnie
tajemnicę uroczystości Objawienia
Pańskiego i plan
obchodu tego dnia
w miejscowym
sanktuarium pasyjno-maryjnym.
Eucharystii przewodniczył ks. prał.
Stanisław Gasiński, proboszcz i kustosz sanktuarium. – „Mędrcy, których
mamy naśladować w życiu, z wytrwałością podążali za gwiazdą i szukali
nadziei, która nigdy nie zawiedzie” – powiedział m. in. w słowie wstępnym.
W homilii natomiast podkreślił, że „Mędrcy 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 odbył się obrzęd błogosławieństwa kadzidła i kredy. Potem uformowała się procesja Pokłonu Trzech Mędrców. Na jej czele kroczył przedstawiciel Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej, niosąc ruchomą gwiazdę,
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a inni członkowie
tego bractwa nieśli ze sobą światełko betlejemskie
w formie lampionu na pamiątkę
światła gwiazdy,
za którą szli ongiś
Trzej Królowie.
Z
kapłanami
podążały
dzieci w pięknych
koronach na głowie, niosąc w darze Dzieciątku Jezus symboliczne imienne serduszka. Za dziećmi podążali ich opiekunowie oraz pielgrzymi, którzy
przybyli na Kalwarię w Praszce. Orszak Pokłonu Trzech Mędrców podążał
przez Bramę Miłosierdzia do kaplicy Betlejem usytuowanej przy alei kard.
Stefana Wyszyńskiego, jedynej tego typu w naszej archidiecezji. Na ścianach
wspomnianej kaplicy są ołtarze z obrazami pokłonu Mędrców i Pasterzy.
W trakcie pokłonu z balkonu kościoła pw. Świętej Rodziny orkiestra grała kolędy. Przy kaplicy Betlejem ks. Gasiński odmówił stosowną modlitwę,
podczas której wierni powtarzali: „Bądź dla nas, Panie, światłem na ścieżkach
życia”. Następnie ks. Tomasz Śleziak odczytał modlitwę inspirowaną nauczaniem św. Jana Pawła II, któremu zależało na powstaniu Kalwarii w Praszce.
Po 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 Męki Pańskiej wręczało również słodkie upominki. Na
rozesłanie Ksiądz Kustosz udzielił zebranym błogosławieństwa, życząc, by
tak jak Mędrcy, którzy przybyli do Betlejem i byli znakiem, że dla wszystkich Bóg pragnie szczęścia i zbawienia, owo szczęście towarzyszyło każdemu
z uczestników procesji Pokłonu Trzech Mędrców na Kalwarii w Praszce.
• 16 stycznia - tego dnia przybyli na Kalwarię w Praszce: Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia abp Zygmunt Zimowski wraz z abp. Wacła7

wem Depo, metropolitą częstochowskim,
i przedstawicielami
fundacji Współpracownicy
Prawdy
i Miłosierdzia. Księżom Arcybiskupom
towarzyszyli ich sekretarze: ks. Piotr
Supierz i ks. Mariusz
Trojanowski, a także
ks. Marcin Kokoszka, dyrektor
Diecezjalnego Centrum
Pielgrzymowania w Starym Sączu.
Dostojnych
gości powitał
ks. Stanisław
Gasiński, kustosz Archidiecezjalnego
Sanktuarium
Pasyjno-Maryjnego Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce, dokładnie w godzinie Miłosierdzia Bożego. Ks. Gasiński wyraził radość
z tego, że w Roku Świętym Miłosierdzia, decyzją Metropolity Częstochowskiego, Kalwaria w Praszce stała się Kościołem Jubileuszowym, co jest niejako
przedłużeniem koronacyjnej radości. Przypomniał również, że św. Jan Paweł
II, błogosławiąc i posyłając cudowny wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej
do Praszki, zwracał się do Maryi słowami starożytnej modlitwy: „Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia”. Po powitaniu i wręczeniu Księżom Arcybiskupom wiązanek czerwonych róż przez przedstawicieli Kalwaryjskiego Bra8

ctwa Męki Pańskiej
udano się na szczyt
Kalwarii, nawiedzając po drodze
„Świętą Piwnicę”
z figurą Pana Jezusa – „Servus
Domini” i całując
na sposób jerozolimski święte pęta.
Pątnicy modlili się
w swoich intencjach
pod
krzyżem Chrystusa
oraz
w kościółku
Ukrzyżowania i Grobu
Pana Jezusa.
Na zakończenie abp Wacław
Depo
p r z e w o d n iczył Nowennie do Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, po której w procesji poprowadził pielgrzymów z kościoła sanktuaryjnego do kościoła Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia pw. 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. Potem wszyscy udali się do Auli Katechetycznej
w Domu Parafialnym, gdzie obejrzeli film o sanktuarium wraz ze skróconą relacją z uroczystości koronacyjnej, która miała miejsce 12 września 2015 r. Uroczystą zaś dziękczynno- błagalną Eucharystię sprawowano
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w kościele sanktuaryjnym przed cudownym wizerunkiem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. W jej trakcie abp Zygmunt Zimowski w imieniu własnym
i abp. Wacława Depo podziękował wszystkim, którzy ofiarnie służą Kalwarii
w Praszce, „ofiarując temu Bożemu dziełu swoją duszę”. Przekazał też, jako
dar dla sanktuarium, ornat przywieziony z Rzymu. Widnieje na nim logo Roku
Świętego Miłosierdzia. Następnie Ksiądz Kustosz wraz z ks. prefektem Tomaszem Śleziakiem zaprosili przybyłych do Domku Zwiastowania Matki Bożej na
agapę, gdzie kilkudziesięcio osobowa grupa pielgrzymów otrzymała pamiątki:
książkę o miejscowym sanktuarium, film z koronacji oraz miejscowy modlitewnik. Abp Zimowski, jako najbliższy współpracownik kolejnych papieży w dziele
ich troski o służbę zdrowia i chorych, przekazał szczególne błogosławieństwo
Ojca Świętego Franciszka. Wpisał się także do kroniki kalwaryjskiej: „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”.
18 stycznia - zakończyliśmy tegoroczną wizytę duszpasterską
07 lutego - młodzież naszej Parafii rozpoczęła rozprowadzanie „Zdrapki Wielkopostnej”, która miała na celu pomoc w dobrym przeżyciu okresu Wielkiego Postu, a dzieci naszej Parafii otrzymały skarbonki Jałmużny
Wielkopostnej Caritas.
10 lutego - w Środę Popielcową, odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Przygotowującego Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej w naszym Sanktuarium.
12-14 lutego - Ks. Prałat Stanisław Gasiński uczestniczył w dorocznych
Rekolekcjach członków Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego
w Jerozolimie na Jasnej Górze, w których również brał udział JE Ks. Kard.
Kazimierz Nycz, Metropolita Warszawski oraz JE Ks. Abp Wacław Depo,
Metropolita Częstochowski.
24 lutego - przybyła do naszego Sanktuarium grupa Samorządowców naszego województwa, na czele z V-ce Wojewodą Opolskim p. Violetta Porowską,
wraz ze swymi współpracownikami.
27 lutego - modlili się na Kalwarii w Praszce pielgrzymi z Parafii Bł. Czesława w Opolu.
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• 01-03 marca - pomocnicy Ewangelizacyjni roznosili po terenie naszej Parafii
najnowszy Jubileuszowy nr naszej gazetki „Kalwaria Praszkowska”. Był to
już 75 numer w 25. letniej historii tego pisma. Od roku 1991 w parafii pw.
Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa na Kalwarii w Praszce wydawany
był biuletyn „Familia Christiana”. Obecnie to biuletyn Archidiecezjalnego
Sanktuarium 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 pw. Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce.
Pismo pomyślane jest jako dzielenie się doświadczeniami, osiągnięciami,
a także wspólnym rozwiązywaniem problemów. Ma zmierzać do lepszego
poznania się i pojmowania wspólnej odpowiedzi na ewangeliczne wezwanie św. Jana Pawła II: „Duc in altum!” (Wypłyń na głębię! ). Przez cały czas
istnienia parafii konsolidowało mieszkańców oraz – od roku 2011 – pomagało rozpropagować i ugruntować duchowość kalwaryjską w sanktuarium.
Biuletyn ten, od początku jego istnienia, rozprowadzany jest przez pomocników ewangelizacyjnych w parafii i poza 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 i na świecie. Pierwszym redaktorem naczelnym od początku jest ks. prał. Stanisław Gasiński, a obecnie
pomaga w jego redagowaniu ks. Tomasz Śleziak, miejscowy wikariusz. Pomysł wydawania poprzedniczki biuletynu – czasopisma „Familia Christiana” zrodził się w 1991 r., kiedy to rozpoczęto budowę Ośrodka Formacji
Rodzinnej w parafii pw. Świętej Rodziny na Makowym Wzgórzu w Praszce dla dekanatu praszkowskiego. Pismo drukowano od początku w Wydawnictwie Diecezjalnym „Regina Poloniae” w Częstochowie w nakładzie ok.
2 tys. egzemplarzy. Odpowiadając na życzenie Ojca Świętego Jana Pawła
II wypowiedziane w Kalwarii Zebrzydowskiej 19 sierpnia 2012 r.: „Niech
Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce. Módlcie się tam za mnie”
i uwzględniając fakt przybywania do kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej w Praszce pielgrzymek nie tylko z terenu archidiecezji
częstochowskiej ale i sąsiedniej diecezji opolskiej, abp Stanisław Nowak
11 października 2002 r. ogłosił kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Kal
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waryjskiej w Praszce sanktuarium maryjnym. Na Księdza Proboszcza zaś
miejscowej parafii pw. Świętej Rodziny, jako kustosza sanktuarium, nałożył m.in. obowiązek kultywowania zatwierdzonych form pobożności kalwaryjskiej. 6 października 2011 r. ówczesny Metropolita Częstochowski,
mając na uwadze dobro duchowe wiernych archidiecezji częstochowskiej
oraz pielgrzymów ustanowił sanktuarium pasyjno-maryjne w parafii na
Makowym Wzgórzu w Praszce. Życzeniem Pasterza Archidiecezji było, by
w sanktuarium podejmowano coraz to nowe formy ewangelizacji w coraz
bardziej zeświecczonym świecie. Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom,
od grudnia 2011 r. biuletyn „Familia Christiana” otrzymał nową nazwę „Kalwaria Praszkowska”.
03 marca - zgodnie z prośbą władz naszej Archidiecezji, w kościele Sanktuaryjnym, po prawej stronie obrazu Matki Bożej, została zamontowana dębowa
pozłacana gablota z herbem i różańcem Ojca Świętego Franciszka, który został
nam ofiarowany za pośrednictwem JE Ks. Abp Zygmunta Zimowskiego z Watykanu. To niezwykle cenny dar dla tego miejsca, Natomiast po lewej stronie
obrazu Matki Bożej została zamontowana podobna gablota dębowa, pozłacana
w której został umieszczony dar, votum od Pana Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzeja Dudy, ofiarowany przez jego delegata podczas uroczystości
koronacyjnej. Na lewej ścianie prezbiterium w kościele Sanktuaryjnym została zamontowana duża dębowa, pozłacana gablota z dokumentem Stolicy
Apostolskiej zezwalającym na koronację Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na
Kalwarii w Praszce oraz gablota w której znajdują się korony pobłogosławione na obrazie Matki Bożej Kalwaryjskiej przez Świętego Jana Pawła II.
06-09 marca - trwały w naszej rodzinie parafialnej Rekolekcje Wielkopostne, którym przewodniczył Ks. Prałat Stanisław Gębka, wybrany specjalnym
Misjonarzem Miłosierdzia i posłany przez Papieża Franciszka do głoszenia
Miłosiernej Miłości Boga szczególnie w tym wyjątkowym czasie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia.
09 marca - na zakończenie Rekolekcji Wielkopostnych pobłogosławił nam
i Słowo Boże wygłosił, kończąc tym samy rekolekcje, JE Ks. Abp Stanisław
Nowak.
12 marca - w Archidiecezjalnym Sanktuarium Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce miał miejsce VII Regionalny Przegląd
Pieśni Kalwaryjsko – Pasyjnej. Honorowy patronat nad tym przedsięwzię12

ciem objęli: Ks. abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, oraz Jarosław Tkaczyński, burmistrz Praszki. Święto pieśni kalwaryjsko-pasyjnej
rozpoczęło się Mszą św. sprawowaną w intencji uczestników Przeglądu,
ich rodzin oraz wszystkich pielgrzymów tego dnia na Kalwarii w Praszce
w kościele sanktuaryjnym o godz. 15.00, której przewodniczył i Słowo
Boże wygłosił Ks. Abp Stanisław Nowak. Ks. prałat Stanisław Gasiński
– kustosz kalwaryjskiego sanktuarium witając serdecznie wszystkich zebranych pielgrzymów na czele z Ks. Abp i ks. prof. Kazimierzem Szymonikiem
z Warszawy, przedstawicielami Władz miasta i szkół podkreślił, że Kalwaria
w Praszce staje się od lat miejscem spotkania tych, którzy w sposób szczególny, poprzez muzykę i śpiew wyrażają swoją pobożność zakorzenioną
w rozpamiętywaniu Męki i Śmierci Chrystusa. Podczas homilii Ks. Abp
podkreślił rolę Kalwarii w Praszce jako Jerozolimę Ziemi Wieluńskiej, która
dla wiernych jest miejscem zanurzania się w zdrojach miłosierdzia, które
spływają z ran umęczonego Jezusa a w których jest nasze zdrowie. Podczas
tej Eucharystii Ks. Abp dokonał liturgicznego przyjęcia nowych członków
do Kalwaryjskiego Bractwa Meki Pańskiej w Praszce. Na zakończenie Eucharystii Ks. Abp zawierzył organizatorów i uczestników Przeglądu Matce
Bożej Kalwaryjskiej a ks. dr Stanisław Gasiński wspólnie z przedstawicielami Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej podziękował Ks. abp za przyjęcie nowych członków do Kalwaryjskiego Bractwa obiecując przy tym stała
modlitewną pamięć. Po zakończeniu Mszy św. w kościele Świętej Rodziny
rozpoczęła się konkursowa część przeglądu. Na wstępie ks. prałat St. Gasiński
podkreślił, że od Bożej łaski szczególnie zależy czy zebrani pozostaną tylko
na płaszczyźnie estetycznej podziwiając piękno harmonii, czy ta harmonia
i jej piękno będą pomocą do wejścia niejako w Męki Chrystusa. Na zakończenie święta śpiewu i muzyki pasyjnej w imieniu organizatorów Przeglądu
Pieśni Kalwaryjsko Pasyjnej ks. dr Stanisław Gasiński wspólnie ze swoim
współpracownikiem ks. mgr Tomaszem Śleziak pogratulował wszystkim
wykonawcom i uczestnikom zaznaczając, że „... przegląd choć niejako wyłania zwycięzców, to zwycięzcami jednak są wszyscy, którzy nie szczędząc
czasu i sił, aby modlić się śpiewem, wychwalając Jezusa umęczonego i zmartwychwstałego. Następnie przewodniczący Jury ks. prof. dr hab. Kazimierz
Szymonik ogłosił wyniki konkursu i wspólnie z ks. Abp oraz kustoszem
miejsca, dyrektorami Gimnazjum i MGOKiS w Praszce wręczył zwycięz

com nagrody. W kategorii Zespoły Instrumentalne I miejsce
zajęła orkiestra OSP
w Białej k/ Wielunia,
II miejsce zajął Zespół
Muzyki Dawnej Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury
i Sportu w Wieluniu,
III miejsce zajął zespół
„Wszystko jedno” z
Praszki. W kategorii
Zespoły Wokalne zwyciężyła schola „Anioły
Najświętszego Zbawiciela” z Blachowni –
Błaszczyk, II miejsce
zajął Zespół Wokalny
Publicznego
Gimnazjum im. Ojca św.
Jana Pawła II z Praszki, III miejsce wyśpiewał Zespół Wokalny
„Ave Anioły” działający przy świetlicy
wiejskiej w Ganie.
W kategorii chóry triumfował chór
Powiatowego Młodzieżowego
Domu
Kultury i Sportu
w Wieluniu, II miejsce zajął chór Parafii


pw. Stygmatów św.
Franciszka z Asyżu w Ostrowach
nad Okszą. Nagrodę specjalną z rąk
Ks. Abp otrzymał
ks. prałat prof. dr
hab.
Kazimierz
Szymonik – muzykolog, za troskę,
aby głos z Kalwarii
w Praszce brzmiał
donośnie
oraz
w uznaniu zasług i pomocy od strony liturgiczno muzycznej w przygotowaniu i przeprowadzeniu uroczystej koronacji Papieskimi Koronami Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Po uhonorowaniu wszystkich uczestników Przeglądu Ks., Abp Stanisław Nowak, niestrudzony głosiciel i świadek Jezusa
umęczonego, który stale uczy nas jak iść śladami Chrystusa, aby mieć udział
w Jego zwycięstwie udzielił wszystkim błogosławieństwo na rozesłanie, zapraszając jednocześnie za rok na sobotę przed V niedzielą Wielkiego Postu na kolejny Przegląd Pieśni Kalwaryjsko – Pasyjnej w Jerozolimie Ziemi
Wieluńskiej.
• 19 marca - ok. godz. 06 rano przybyli na Kalwarię w Praszce uczestnicy
tegorocznej Ekstremalnej Drogi Krzyżowej, którzy dzień wcześniej wieczorem wyruszyli na modlitewny szlak z Wielunia.
• 20 marca - w Niedzielę Palmową odbyło się tradycyjne już na naszej Kalwarii Misterium Niedzieli Palmowej z uroczystym poświęceniem palm
w rejonie Ogrodu Oliwnego na Kalwarii i wjazdem Pana Jezusa na osiołku
do Jerozolimy. Misterium, poświęceniu palm i sumie Niedzieli Palmowej
przewodniczył i Słowo Boże wygłosił Ks. Infułat dr Marian Mikołajczyk,
Komandor Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.
W uroczystości tej wzięli również udział przedstawiciele tego Zakonu z ziemi Częstochowskiej.
• 24 marca - Wielki Czwartek. Tego dnia przeżyliśmy w naszym Sanktuarium
kolejne Misterium Wielkiego Czwartku, w trakcie którego na pamiątkę poła15

mania się Pana Jezusa chlebem z Apostołami każdy uczestnik wieczornej liturgii otrzymał „Chleb Miłości Św. Rodziny” na stół Wielkanocny. Po skończonej Liturgii Wieczerzy Pańskiej, rozpoczęła się Adoracja Pana Jezusa,
która z racji na przeżywany Rok Miłosierdzia oraz dosyć niską temperaturę
tego dnia, odbywała się w Kaplicy Bożego Miłosierdzia. Podczas Adoracji
modliliśmy się o jak najlepsze wykorzystanie czasu Jubileuszowego Roku
Miłosierdzia, oraz czasu spotkania z Papieżem Franciszkiem na Jasnej Górze w lipcu br. z racji 1050. Rocznicy Chrztu Polski. Modliliśmy się także
w intencji młodzieży i jej przygotowania i jak najlepszego przeżycia Światowych Dni Młodzieży.
• 25 marca - Wielki Piątek. Kolejny dzień Triduum Paschalnego. Tego dnia
o godz. 14.30 wyruszyła procesja, która inaugurując Nowennę do Bożego
Miłosierdzia, udała się do Doliny Męki Pańskiej na naszej Kalwarii, gdzie
przy Kościele „Ecce Homo”, od skazania Pana Jezusa na śmierć i odczytanie tzw. „Dekretu Piłata”, rozpoczęło się Misterium Wielkiego Piątku.
Rozważaniom przy kolejnych stacjach Męki Pana Jezusa przewodniczył JE
Ks. Arcybiskup Stanisław Nowak. Na zakończenie Misterium Wielkiego
Piątku, wszyscy uczestnicy modlitwy mieli możliwość uczczenia relikwii
drzewa Krzyża Świętego w kościele Sanktuaryjnym, które to relikwie otrzymaliśmy z Ziemi Świętej. Tego samego dnia o godz. 18.00 rozpoczęła się
w kościele parafialnym Św. Rodziny wyjątkowa w swej wymowie „Liturgia
Męki Pańskiej”, na którą składają się: Liturgia Słowa, Adoracja Krzyża, Obrzędy Komunii Św. oraz przeniesienie Pana Jezusa do tzw. Ołtarza wystawienia. Na zakończenie tej Liturgii w żałobnej procesji zanieśliśmy Pana Jezusa
do Kościółka Ukrzyżowania i Grobu na szczycie Kalwarii, gdzie zgodnie
z tradycją i wcześniej ustalonym harmonogramem rozpoczęła się całonocna
Adoracja Jezusa w Grobie.
• 26 marca - Wielka Sobota. O godz. 8.00 w Grobie Pana Jezusa odśpiewaliśmy Godzinki o Grobie Pańskim, a od godz. 9.00 rozpoczęło się tradycyjne
poświęcenie pokarmów na stół Wielkanocny.
• 27 marca - Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. Na Kalwarii w Praszce, zgodnie z normami i wskazaniami liturgicznymi, ten najświętszy dzień
roku zaczęliśmy świętować w noc poprzedzającą Wielkanoc, najbogatszą
liturgią w ciągu roku, jaką jest Liturgia Wigilii Paschalnej w skład której
wchodzą: Liturgia Światła z uroczystym poświęceniem ognia i Paschału,
16
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bardzo rozbudowana Liturgia Słowa, Liturgia chrzcielna, podczas której
wyjątkowo uroczyście ze względu na przeżywaną 1050. Rocznicę Chrztu
Polski, odnowiliśmy nasze przyrzeczenia chrzcielne, Liturgia Eucharystyczna oraz kończąca Liturgię procesja Rezurekcyjna, kiedy to za Chrystusem
chwalebnie Zmartwychwstałym obecnym w Eucharystii udaliśmy się w procesji na szczyt Kalwarii aby doświadczyć pustego grobu i stać się świadkiem
Zmartwychwstania. Około północy dzwony z Kalwarii w Praszce uroczyście
obwieściły że Chrystus Zmartwychwstał.
01 kwietnia - na Kalwarii w Praszce zgromadziła się społeczność Publicznego Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Praszce, która obchodziła
swój Dzień Patrona, oraz 10. rocznicę nadania imienia.
03 kwietnia - Niedziela Miłosierdzia Bożego. Po sumie odbyła się procesja
do Kaplicy Św. Jana Pawła II, w kolejną rocznicę Jego przejścia do Domu
Ojca. Natomiast w godzinie Miłosierdzia rozpoczął się I doroczny Pełny
Obchód Dróżek Zmartwychwstania Pana Jezusa, oraz zakończyła się Nowenna do Bożego Miłosierdzia. Na Mszy Św. o godz. 17.00 uczniowie klas
II naszego Gimnazjum złożyli na ołtarzu swoje podania do Ks. Arcybiskupa
o udzielenie im po dwuletnim ostatnim etapie przygotowania Sakramentu
Bierzmowania.
04 kwietnia - przeżywaliśmy przeniesiony z racji na Wielki Tydzień, Dzień
Świętości Życia - Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jak co roku grupa naszych parafian podjęła się Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego a w godzina
popołudniowych odbył się Obchód Dróżek Matki Bożej i Świętego Józefa.
07 kwietnia - rozpoczęły się na terenie naszej Kalwarii prace budowlane
przy wznoszeniu Kościółka Grobku i Wniebowzięcia Matki Bożej, który
w zasadniczej mierze stanowi fundację JE Ks. Abp Stanisława Nowaka. Kościółek ten wpisuje się nierozdzielnie w obchodzony w naszym Sanktuarium
odpust Kalwaryjski ku czci Zaśnięcia Matki Bożej i Triumfu Maryi Wniebowziętej, które obchodzimy odpowiednio w II i III niedzielę sierpnia.
13 kwietnia - tego dnia przybyła do naszego Sanktuarium grupa Sióstr Sercanek z Częstochowy na czele z Misjonarzem Miłosierdzia naszej Archidiecezji, Ks. Prałatem dr Stanisławem Gębką.
16 kwietnia - nawiedziły nasze Sanktuarium dwie pielgrzymki: z Parafii Św.
Wojciecha w Radzionkowie z Ks. Krzysztofem Pyszny, oraz z Parafii Krzepczów i Grupa Koła Gospodyń Wiejskich w Kobyłkach.
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• 24 kwietnia- na Mszach Św. wysłuchaliśmy dwóch świadectw kobiet, które w ostatnim czasie wyprosiły w naszym Sanktuarium dar macierzyństwa.
Świadectwa te potwierdzają autentyczność i żywotność kultu Kalwaryjskiej
Matki Zawierzenia i są dowodem na to, ze przez Maryję na tym miejscu
Bóg pragnie dokonywać wielkich rzeczy w życiu tych, którzy przez Nią,
kierowani duchem głębokiej wiary i zaufania, zanoszą swoje modlitwy na
tym miejscu do Boga.
• 26 kwietnia - rozpoczęły się prace na terenie naszej Kalwarii związane
z budową kolumny pod statuę odlanej w brązie figury Kalwaryjskiej Matki
Zawierzenia, która jako fundacja Krakowskiego Bractwa Kurkowe, stanie
na naszej Kalwarii, a poświęcona w Pierwszą Rocznicę Koronacji, będzie
jej trwałą pamiątką.
• 30 kwietnia - przybyła do naszego Sanktuarium na Kalwarii w Praszce pielgrzymka autokarowa z Przeworska w Archidiecezji Przemyskiej.
• 01 maja - sprawowana była na Kalwarii w Praszce uroczysta Msza św. dziękczynna w 1050 tą rocznicę Chrztu św. w intencji Miasta i Gminy Praszka. Na
rozpoczęcie tej Eucharystii ks. prałat Stanisław Gasiński podkreślił między
innymi, że „ jako Polacy i katolicy mamy wiele okazji, by na różne sposoby
wyrażać wdzięczność Bogu w Trójcy jedynemu za dar chrztu naszej Ojczyzny i uświadamiać sobie, jak ważne to było wydarzenie w tworzeniu naszych
religijnych i narodowych więzi. Przez wieki w trakcie burzliwych dziejów
pozostaliśmy zawsze wierni Bogu i Kościołowi, Krzyżowi i Ewangelii. Pamiętając o naszej burzliwej historii oraz obserwując obecną trudną sytuację
polityczną i społeczną, dojrzewa w nas świadomość, że <<Polska będzie
chrześcijańska, albo jej wcale nie będzie>>. Z tą świadomością błagamy
Boga o dar mocnej i niezachwianej wiary dla naszej małej Ojczyzny, tu nad
Prosną, dla naszego Miasta i Gminy. Dziękujemy Bogu za wszystkich, dzięki
którym Polska otrzymała Chrzest św. począwszy od Mieszka i Dobrawy. To
od chrztu wszystko się zaczęło w życiu narodowym i indywidualnym”. Następnie kustosz sanktuarium powitał ks. prałata Mariana Stochniałka, rodaka
oraz Ojca duchownego dekanatu, który przewodniczył owej uroczystości
i wygłosił Słowo Boże. Na jego ręce słowa powitania zostały skierowane
do ks. dziekana Mieczysława Papiernika, kapłanów koncelebrujących ks.
kan. Ireneusza Skrobot – proboszcza parafii Wniebowzięcia NMP w Praszce
wraz ze swym wikariuszem Ks. Tomaszem Pawełczyk, oraz ks. kan. Jana
18

Kałdona z parafii Św. Katarzyny
Aleksandryjskiej
w Strojcu. Gorące
słowa
powitania
skierowane zostały
także do p. Stanisława Belki starosty
Powiatu oleskiego,
p. Jarosława Tkaczyńskiego burmistrza Praszki, p. Bogusława Łazik przewodniczącego Rady Miasta i Gminy w Praszce. Następnie powitane zostały
poczty sztandarowe miejscowych szkół; Publicznej Szkoły Podstawowej
nr 3 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, Publicznego Gimnazjum im. Ojca
św. Jana Pawła II, poczet sztandarowy NSZZ Solidarność, OSP z Praszki,
Przedmościa i Wygiełdowa, Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej, orkiestra OSP z Przedmościa, pracownicy Rady Miasta i Gminy w Praszce, Radni
i Samorządowcy oraz licznie przybyli wierni z Miasta i Gminy Praszka. Ks.
Prałat Marian Stochniałek we wstępie do Eucharystii podkreślił, że „Nasza
obecność dziś, tu na Kalwarii w Praszce, 1050 lat po Chrzcie Polski zdaje się
wciąż potwierdzać – jak mówił w roku milenijnym Prymas Tysiąclecia – że na
glebę polską i
na duszę polską, na kształtującą
się
coraz wspanialej kulturę narodową
padały ziarna
Boże, które w
pokoleniach
chrzczonych
przez Kościół
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w ziemi ojczystej, wydały wspaniałe owoce”. W homilii ojciec duchowny
dekanatu stwierdził również, że chrzest przyjęty przez Mieszka I przed 1050
laty nie był wynikiem szczęśliwego zbiegu okoliczności, czy sprzyjającego
nam układu. Był wyborem i przemianą, która dokonała się w życiu księcia
oraz chrzczonych na tych ziemiach ludzi. Rzeczywistością, w której każda i każdy z nas, ochrzczonych, odnajduje swoją własną historię. Zachęcał również do odważnego sięgania do duchowych źródeł tej wewnętrznej
siły, której – jak dodał – tak bardzo wszyscy, bez wyjątku, potrzebujemy, bo
wszyscy potrzebujemy mocy Ducha, która wyzwalać nas będzie z niewoli
zła i grzechu. Wyraził wszystkim zebranym wdzięczność , że w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia, roku dziękczynienia za koronację papieskimi koronami cudownego wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia zbierają się
przy swojej Matce w modlitwie, aby już na stałe rokrocznie tego dnia i o tej
godzinie zawierzać swoją „Małą Ojczyznę” Bogu za wstawiennictwem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Po homilii wszyscy zebrani odnowili swoje
przyrzeczenia chrzcielne i złożyli wyznanie wiary. Na koniec Eucharystii
ks. dr Stanisław Gasiński z ks. wikariuszem Tomaszem Śleziak, odpowiedzialnym za przygotowanie liturgiczne uroczystości, dziękując wszystkim
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zgromadzonym za obecność życzył, aby zawsze umieli i chcieli wyznawać
swoją wiarę, tak jak czynili to nasi przodkowie i święci patronowie, których
wstawiennictwa wzywano podczas odnowienia chrztu świętego. Podziękował także wszystkim zebranym za wspólną modlitwę i wyznanie wiary,
które we wspólnocie wierzących się umacnia, że nie jest im obojętny los
ich „małej Ojczyzny” za którą się modlą. Po błogosławieństwie i odśpiewaniu hymnu „Boże, coś Polkę” wszyscy zebrani udali się procesjonalnie pod
Krzyż Giewoncki, gdzie wysłuchano słów Św. Jana Pawła II, odmówiono
modlitwę za Ojczyznę ks. Piotra Skargi oraz przy dźwiękach orkiestry dętej
złożono kwiaty , zapalono lampiony oraz odśpiewano hymn „My chcemy
Boga”. Po błogosławieństwie zebrani zachęceni przez ks. kustosza udali się
w dalszą drogę wiary, wierności przyrzeczeniom chrztu, Krzyżowi, Ewangelii i Chrystusowemu Kościołowi, by nieść, miłość, wiarę, pokój i jedność.
Tego też dnia na pierwszym nabożeństwie majowym odbyło się poświęcenie
komż dla kandydatów na ministrantów.
• 03 maja - Uroczystość NMP Królowej Polski. Po sumie, która sprawowana
była w intencji dzieci Rocznicy Komunii Świętej, odbyła się procesja do
kościoła Sanktuaryjnego na pamiątkę pojawienia się krwawych łez na obrazie Matki Bożej Kalwaryjskiej. Po Mszy Św. popołudniowej odbyła się III
część egzaminu dla kandydatów do bierzmowania.
• 07 maja - nasi parafianie na czele z członkami Kalwaryjskiego Bractwa
Męki Pańskiej oraz biorącymi udział w Misteriach Wielkiego Tygodnia,
wzięli udział w Archidiecezjalnej Pielgrzymce do Sanktuarium - Centrum
Św. Jana Pawła II w Krakowie, oraz Bazyliki Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Przedstawiciele naszej Parafii pod koordynacją naszego Ks.
Prałata Stanisława
odpowiedzialni
byli za rozważania i prowadzenie
modlitwy różańcowej w przejściu
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z Sanktuarium Św. Jana Pawła II do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia.
Udział w tej pielgrzymce wzięła grupa ok 2,5 tyś. wiernych z terenu naszej
Archidiecezji.
08 maja - we wszystkich parafiach naszego dekanatu odbyła się zbiórka ofiar
do puszek na rzecz organizacji tzw. Dni w Diecezjach poprzedzających wydarzenia centralne Światowych Dni Młodzieży.
12 maja - odbyła się akcja „Kwiaty dla Kalwarii w Praszce”, zakup i sadzenie pelargonii przy kaplicach i Krzyżach Kalwarii w Praszce.
13 maja - Wspomnienie NMP z Fatimy, tego dnia podczas Eucharystii, która
rozpoczęła się o godz. 16.00, 42 osobowa grupa młodzieży z naszej Parafii
przyjęła Sakrament Bierzmowania przez posługę JE Ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka. Bierzmowanymi byli: Adamski Daniel, Aleksandrowicz
Justyna, Cichosz Patrycja, Droździk Angelika, Dylong Paulina, Guzenda
Bartłomiej, Jarząb Sebastian, Jędryszek Julia, Kołek Patryk, Korczewski
Patryk, Kossakowski Michał, Kozica Damian, Kubacka Katarzyna, Kulik
Michał, Langner Katarzyna, Małycha Julia, Małyska Filip, Misiak Jakub,
Nicpoń Tomasz, Niechcielski Kamil, Owczarek Milena, Paliwoda Martyna,
Pałyga Radosław, Parkitny Patryk, Pierzchała Dariusz, Pierzchała Zuzanna,
Piszczałka Bartosz, Pokorski Dawid, Poniatowska Zuzanna, Pyziak Kamil
, Sosnowski Bartosz, Stachulec Emilia, Stelmaszczyk Marta, Stelmaszczyk
Mikołaj, Strenziok Klaudia, Szewczyk Damian, Szmigiel Dawid, Szymańska Emilia, Zaremba Paweł, Zaroślińska Weronika, Zawadka Mateusz, Żywioł Adam. Rodzice bierzmowanych złożyli w darze ołtarza ufundowaną
chorągiew młodzieżową z wizerunkiem Św. Stanisława Kostki, oraz logiem
Roku Miłosierdzia. Ks. Arcybiskup z radością dokonał poświęcenia tej chorągwi i życzył młodzieży świętości na wzór Św. Stanisława Kostki. O godz.
17.30 Nieszporami Maryjnymi rozpoczęło się pierwsze w cyklu półrocznym Nabożeństwo Fatimskie z procesją na osiedle, któremu przewodniczył
Ks. Arcybiskup Stanisław Nowak.
14 maja - w Wieluniu zmarł O. Jakub Kubica, Franciszkanin, który często
przebywał z modlitwą i posługą w naszym Sanktuarium. Jego pogrzeb odbył się 18 maja w Wieluniu następnie pochówek 19 maja w Katowicach
- Panewnikach. W pogrzebie śp. O. Jakuba uczestniczyła delegacja naszej
Parafii na czele z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej.
15 maja - w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, na Kalwarii w Praszce,
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jak i w Szyszkowie i Wygiełdowie, odbyło się tradycyjne poświęcenie pół
i modlitwa o urodzaje. Taca tego dnia w całym naszym kraju przeznaczona
była na Światowe Dni Młodzieży.
17 maja - przybyli do Sanktuarium Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia słuchacze Wieluńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, oraz z Parafii Św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza ze Skawiny i okolic.
21 maja - modliła się na Kalwarii w Praszce Pielgrzymka autokarowa z Parafii Św. Barbary w Jaworznie z diecezji sosnowieckiej.
23 maja - ukazał się najnowszy, 9. Numer Rocznika Powiatu Oleskiego,
w którym pośród wielu artykułów z terenu naszego powiatu, znalazł się obszerny artykuł zatytułowany „Ukoronowaliśmy papieskimi koronami Kalwaryjską Matkę Zawierzenia na Kalwarii w Praszce”, autorstwa naszego Ks.
Dr Stanisława, a opisującego uroczystą koronację w naszym Sanktuarium.
24-27 maja - trwało zasadnicze koszenie terenu Kalwarii oraz zbieranie
ususzonego siana. Szczególne podziękowania za ten trud złożyliśmy na rękach P. Bogusława Kaczmarka, p. Ryszarda Rychlika oraz p. Piotra Pawlicy
z Wygiełdowa.
26 maja - Uroczystość Bożego Ciała - tradycyjnie licznie wzięliśmy udział
w centralnej Eucharystii z procesją po naszym osiedlu do 4 ołtarzy, gdzie
wysłuchaliśmy Słowa Bożego i przyjęliśmy Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. Procesja Bożego Ciała zakończyła się odśpiewaniem
„Te Deum” w kościele Sankuaryjnym i Mszą na zakończenie, połączoną
z nabożeństwem majowym.
03 czerwca - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, Światowy
Dzień Modlitw o uświęcenie kapłanów, tego dnia o godz. 15.00 rozpoczął się
II Doroczny Obchód Drogi Zmartwychwstania Pana Jezusa, Droga Światła,
a po Mszy wieczornej w procesji udaliśmy się pod figurę Najświętszego Serca Pana Jezusa na naszej Kalwarii gdzie odprawiliśmy nabożeństwo czerwcowe i odnowiliśmy nasze poświęcenie Sercu Bożemu.
08-10 czerwca - były wykonywane dalsze prace przyziemne przy Kościółku
„Ecce Homo” w Dolinie Męki Pańskiej na naszej Kalwarii.
10 czerwca - nasz ks. Prałat brał udział w Inwestyturze Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, która miała miejsce w katedrze
w Pelplinie. Był to też dzień 32 rocznicy święceń naszego Ks. Proboszcza.
12 czerwca - odbyła się druga zbiórka do puszek na terenie naszego dekanatu, na cel przygotowania „Dni w diecezjach”, Światowych Dni Młodzieży.
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• 18 czerwca - modliła się w naszym Sanktuarium i na Kalwarii w Praszce
pielgrzymka autokarowa z Parafii Narodzenia Pańskiego z Częstochowy ze
swoim duszpasterzem.
• 20-24 czerwca - Pomocnicy Ewangelizacyjni naszej Parafii dostarczyli do
mieszkań naszych parafian zaproszenia na Pierwszą Rocznice Koronacji
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia.
• 23-24 czerwca - nasz Ks. Proboszcz Prałat Stanisław Gasiński, przebywał
u swoich przyjaciół w Austrii. Nawiedził tam cmentarz w Pollau, gdzie znajduje się grób naszego wielkiego dobroczyńcy Ks. prałata Raimunda Ochabauer, oraz plac w rejonie rynku przy kościele, gdzie stoi jego pomnik ze
spiżu. Zarówno na cmentarzu jak i przy pomniku Ks. Prałat złożył wieńce
i zapalił znicze. Ofiary przywiezione z Austrii Ks. Prałat przeznaczył na częściową spłatę zadłużenia powstałego w wyniku przygotowań do koronacji.
• 24 czerwca - o godz. 7.30 została odprawiona Msza Św. w intencji naszych
dzieci i naszej młodzieży, nauczycieli, wychowawców i katechetów na zakończenie Roku Szkolnego 2015/2016. Po Mszy Świętej wieczornej odbyło
się spotkanie młodzieży z naszego dekanatu i parafii zapisanych na wyjazd
na Światowe Dni Młodzieży do Krakowa, oraz rodzin, które zadeklarowały
się przyjąć młodych pielgrzymów w trakcie „Dni w diecezjach”.
• 26 czerwca - z racji Uroczystości Narodzenia Św. Jana Chrzciciela, w kaplicy
w Szyszkowie, która jest pod Jego wezwaniem została odprawiona suma odpustowa w intencji naszych parafian,
mieszkańców Szyszkowa i ich rodzin.
• 30 czerwca - z pracowni artystycznej
prof. Czesława Dzwigaja z Krakowa, została przywieziona przez firmę „Flora”,
na Kalwarię w Praszce ponad 2 metrowa
figura odlana w brązie przedstawiająca
całą postać ukoronowanej Kalwaryjskiej
Matki Zawierzenia, która stanowi fundację Krakowskiego Bractwa Kurkowego
i zostanie poświęcona przez JE Ks. Arcybiskupa Wacława Depo, Metropolitę
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Częstochowskiego, 11 września br., podczas uroczystego obchodu Pierwszej
Rocznicy Koronacji.
01 lipca - została zakupiona kosa mechaniczna do obcinania żywopłotu
i przycinania iglaków, których bardzo wiele znajduje się na Kalwarii i terenie przykościelnym.
03 lipca - przybyli na Kalwarię w Praszce pielgrzymi z miejscowości Skała
i z okolic.
09 lipca - modlili się na Kalwarii w Praszce pielgrzymi z Parafii Brzeziny k/Łodzi.
10 lipca - modliła się na naszej Kalwarii Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja
Ziemi Wieluńskiej.
12 lipca - tego dnia tuż przed północą zmarł JE abp Zygmunt Zimowski,
przewodniczący Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby
Zdrowia, biskup senior diecezji radomskiej, bliski współpracownik trzech
papieży. Abp Zimowski zmarł w szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej, po długiej chorobie nowotworowej. Na kilka godzin przed śmiercią zdążył do niego zadzwonić osobiście papież Franciszek. Ojciec Święty zapewnił chorego
arcybiskupa o swej łączności duchowej oraz o modlitwie i udzielił mu swego
błogosławieństwa. Arcybiskup Zygmunt Zimowski był głównym koronato-
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rem cudownego wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie.
• 13 lipca - tradycyjnie już przybyła do naszej Parafii na Kalwarii w Praszce IX
grupa Pieszej Pielgrzymki Poznańskiej na Jasną Górę, których przyjęliśmy
na nocleg. Uczestnicy pielgrzymki wraz ze zgromadzonymi wzięli udział
w kolejnym w naszym Sanktuarium nabożeństwie Fatimskim.
• 14 lipca - zostało wykonane odwodnienie nowobudowanego kościółka Grobu
i Wniebowzięcia Matki Bożej.
• 17 lipca - „Przeżywamy dziś tu, na Kalwarii w Praszce, wspomnienie życia
śp. abp. Zygmunta Zimowskiego” – mówił w homilii abp senior Stanisław
Nowak, który 17 lipca przewodniczył Mszy św. w sanktuarium pasyjno-maryjnym na Kalwarii w Praszce w intencji zmarłego 12 lipca br. abp. Zygmunta Zimowskiego – przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia
i Duszpasterstwa Chorych oraz głównego koronatora wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce. Mszę św. koncelebrowali: ks. prał.
Stanisław Gasiński, kustosz Archidiecezjalnego Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce, ks. prał.
Włodzimierz Kowalik, wikariusz biskupi ds. ekonomicznych archidiecezji
częstochowskiej, ks. prał. Stanisław Iłczyk, dziekan regionu częstochowskiego, ks. inf. Marian Mikołajczyk, komandor Zakonu Świętego Grobu Bożego
w Jerozolimie. W Mszy św. wzięli udział m.in.: przedstawiciele Zakonu
Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, władze miasta i gminy w Praszce, poczty sztandarowe: NSZZ „Solidarność” z Praszki, Ochotniczej Straży Pożarnej z Praszki, Publicznego Gimnazjum im. Ojca św. Jana Pawła II
w Praszce, Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej w Praszce. Liturgię ubogacił
śpiew Chóru Kolegiaty Bożego Ciała w Wieluniu. „Odszedł do Domu Ojca
jeden z najwybitniejszych biskupów naszego czasu, bliski współpracownik
trzech papieży; Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka” – mówił na początku Mszy św. ks. prał. Stanisław Gasiński, kustosz sanktuarium pasyjnomaryjnego na Kalwarii w Praszce. Ks. dr Gasiński podkreślił, że zmarły abp.
Zygmunt Zimowski był „wspaniałym, szlachetnym, otwartym człowiekiem,
wrażliwym na potrzeby bliźniego”. W homilii abp senior Stanisław Nowak podkreślił, że „każda niedziela jest przypomnieniem tego, że Chrystus
Zmartwychwstał. Najprzód cierpiał, wykrwawił się do końca, a potem zmartwychwstał. Tę prawdę wyjątkowo doskonale głosi Kalwaria w Praszce”.
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Abp senior Stanisław Nowak przypomniał, że „Kalwaria w Praszce wpisuje
się w historię zbawienia” – Mamy prawo do tego, aby tak uważać, bo święty
naszych czasów Jan Paweł II powiedział o tym miejscu: „Niech Matka Boża
Kalwaryjska króluje także w Praszce. Módlcie się tam za mnie” – przypomniał abp Nowak. „Na pewno tym znakiem że Matka Boża tutaj króluje
i słowa św. Jana Pawła II się realizują, jest koronacja Matki Bożej Kalwaryjskiej, która miała miejsce niecały rok temu, 12 września 2015 r. W tę historię
zbawienia, która ciągle trwa, wszedł śp. abp Zygmunt Zimowski” – kontynuował abp Nowak i dodał, że „zmarły abp Zimowski jako koronator cudownego
wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej wypełnił to pragnienie świętego papieża:
„Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce”. Arcybiskup senior
podkreślił, że „abp Zygmunt Zimowski przez to, że brał udział w tej wielkiej
uroczystości koronacyjnej jako główny koronator, wszedł wewnętrznie, duchowo w historię zbawienia. Stał się przez to jak gdyby ziarnem, które obumarło,
aby przynieść owoc obfity” – mówił arcybiskup senior. Ciężko chorował dwa
lata, obumierał przez tę śmiertelną chorobę i w takim stanie był koronatorem
tego świętego wizerunku” – podkreślił. Abp Nowak zauważył, że „abp Zygmunt
do nas przemawia przez to, co dokonał na Kalwarii w Praszce, żebyśmy szli
z apelem kalwaryjskim, ze słowem Chrystusa umęczonego i zmartwychwstałego”. „Niech Praszka będzie apostolska, gorliwa. Niech będzie wspaniała w tych
swoich owocach” – wołał abp Nowak i zakończył: „Pod imieniem Kalwaryjskiej
Matki Zawierzenia ukoronowanej idziemy w historię, która się będzie nadal toczyć. Chcemy, by to
ziarno obumierające,
którym był
abp Zygmunt przez
długie cierpienie i chorobę, owocowało tutaj
na tej ziemi,
na Kalwarii
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w Praszce”. Tego też dnia przybyła pokłonić się Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia pielgrzymka autokarowa z Parafii Dobrzyków koło Płocka.
• 19 lipca - Ks. Prałat Stanisław Gasiński, Proboszcz i Kustosz Kalwaryjskiego
Sanktuarium w Praszce, wraz z Przedstawicielami Kalwaryjskiego Bractwa
Męki Pańskiej z ich chorągwią, wzięli udział w Katedrze Radomskiej w uroczystościach pogrzebowych JE Ks. Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego.
• 20 lipca - rozpoczęły się tzw. Dni w diecezjach, poprzedzające wydarzenia
centralne Światowych Dni Młodzieży, które w tym roku odbyły się w Krakowie. Tego dnia przybyły do nas grupy młodzieży z Anglii (13 osób w tym
2 kapłanów), z Francji (20 osób w tym 2 kapłanów). We czwartek wieczorem
dotarło również do nas dwóch Brazylijczyków w tym jeden kapłan. W naszym
domu parafialnym w tych dniach nocowało 5 księży gości. Natomiast w Parafii Wniebowzięcia NMP w Praszce przebywała 40. osobowa grupa ze Stanów
Zjednoczonych, którym towarzyszył ksiądz oraz diakon. Koordynatorem przyjęcia młodych w naszym Dekanacie był nasz Ks. wikariusz Tomasz Śleziak,
któremu w wypełnieniu tego zadania bardzo pomagali: Ks. Prałat Stanisław
Gasiński, p. Anna Kaczkowska (tłumacz j. angielskiego), p. Denis Sokół (tłumacz j. francuskiego), młodzież wyjeżdżająca na ŚDM z naszego dekanatu,
oraz rodziny naszej parafii, które otwarły swe domy dla pielgrzymów.

ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
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Dni w Diecezjach
Plan szczegółowy dla dekanatu Praszkowskiego.
20 – 25 lipca 2016 r.
I.
Dzień przyjazdu – 20.07.2016 r. - środa
17.30 – przyjazd grupy do Praszki
18.00 – Msza Święta na Kalwarii w Praszce
18.45 – krótkie przywitanie i rozdzielenie noclegów
19.30 – krótka modlitwa (w formie adoracji lub apelu jasnogórskiego)
19.50 – Przejazd pielgrzymów z USA do rynku (Parafia Wniebowzięcia
NMP), wyjazd do rodzin goszczących pielgrzymów, kolacja i nocleg.
II.
Dzień zapoznania – 21.07.2016 r. – czwartek
07.30 – śniadanie u rodzin
08.00 – zbiórka pielgrzymów w parafii Wniebowzięcia NMP w Praszce
spotkanie zapoznawcze w parafii.
08.30 – Przejazd do „Źródełka” w Dzietrznikach.
11.00 – spotkanie z przedstawicielami władz miasta w budynku Muzeum
w Praszce
12.00 – wspólny obiad na Kalwarii w Praszce
12.45 – mecz towarzyski, gry i zabawy na Orliku w Praszce
14.30 – przejście do Archidiecezjalnego Sanktuarium na Kalwarii
w Praszce
15.00 – Godzina Miłosierdzia w kościele Św. Rodziny
15.30 – Droga Krzyżowa na Kalwarii w Praszce
17.00 – Msza Święta w kościele sanktuaryjnym Kalwaryjskiej Matki
Zawierzenia
18.30 – wieczór integracyjny (ognisko, grill)
21.00 – Apel Jasnogórski w kościele sanktuaryjnym i po nim powrót
do rodzin
III.Dzień Miłosierdzia – 22.07.2016 r. – piątek
08.30 – śniadanie u rodzin
09.45 – przyjazd wszystkich pielgrzymów do parafii Wniebowzięcia NMP
10.00 – modlitwa i konferencja
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11.00 – Msza Święta w parafii Wniebowzięcia NMP
12.00 – czas miłosierdzia
13.00 – wspólny obiad na Kalwarii w Praszce
14.00 – Wyjazd do Wielunia
15.00 – Wspólna Koronka do Miłosierdzia Bożego w Kolegiacie w Wieluniu
16.00 – czas wolny w centrum Wielunia
17.00 – Wieczór Miłosierdzia na stadionie w Wieluniu (prowadzi
Wspólnota „Przymierze Rodzin MAMRE”)
ok 21.30 – powrót na nocleg do rodzin.
IV.
Dzień Jedności – 23.07.2016 r. – sobota
08.00 – śniadanie u rodzin (suchy prowiant na drogę i dzień)
09.00 – zbiórka na Kalwarii w Praszce i wyjazd do Częstochowy
12.00 - 14.30 – spotkanie w Archikatedrze Częstochowskiej,
procesjonalne przejście Alejami na Jasną Górę i nawiedzenie
Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia – plac przed szczytem
Jasnej Góry
15.30 – przygotowanie do Mszy Świętej
16.00 – Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem
JE Ks. Abp Wacława Depo Metropolity Częstochowskiego
17.30 – posiłek
19.00 – program wieczorny
21.00 – Apel Jasnogórski
21.30 – zakończenie
ok 22.45 – powrót do rodzin
V.
Dzień z rodziną – 24.07.2016 r. – niedziela
09.00 – śniadanie u rodzin
ok 11.00 – Msza Święta w parafiach z rodziną
12.00 – czas z rodziną /Czas do dyspozycji rodziny.
Dzień wyjazdu – 25.07.2016 r. – poniedziałek
08.00 – śniadanie u rodzin
09.00 – Msza Św. w parafii Wniebowzięcia NMP w Praszce
ok 10.00 wyjazd do Krakowa
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• 24 lipca - odbyło się tradycyjne pobłogosławienie pojazdów mechanicznych
na Kalwarii w Praszce, z racji wspomnienia Św. Krzysztofa, patrona podróżujących.
• 28 lipca - dwoma
autokarami w nocy
z 27/28 lipca udaliśmy się z Kalwarii
w Praszce na Jasną Górę, aby wziąć
udział w Mszy Św.
sprawowanej
tam
tego dnia przez Ojca
Świętego Franciszka
z racji 1050. rocznicy Chrztu Polski. Papież Franciszek
tego dnia pobłogosławił dzwon
„Św. Stanisław
Papczyński”
przeznaczony
do nowo wybudowanego kościółka Grobu i
Wniebowzięcia
Matki Bożej na
naszej Kalwarii.
• 29-31 lipca trwały w Krakowie wydarzenia
centralne Światowych Dni Młodzieży pod hasłem „Błogosławieni Miłosierni, albowiem
oni miłosierdzia dostąpią”. Z naszej Parafii i Dekanatu udział w Światowych
Dniach Młodzieży wzięli: Marcin Polus, Dawid Szymczykiewicz, Agnieszka Rychlik, Łukasz Rychlik, Grzegorz Rychlik, Katarzyna Grajnert, Agata


Szymczykiewicz, Adam Sobańtka, Justyna Spodzieja, Kinga Pałyga, Radosław Pałyga, Monika Moniak, Milena Wencel, Tomasz Wencel, Marek Cebula
i Martyna Przygoda. 31 lipca podczas Mszy rozesłania na Campus Misericordiae, Papież Franciszek ogłosił, że następne Światowe Dni Młodzieży
odbędą się w Panamie.
• 02 sierpnia - w święto Matki Bożej Anielskiej, patronki kalwaryjskiej bazyliki, i w 800. rocznicę nadania odpustu Porcjunkuli Kalwarię Zebrzydowską
nawiedził abp senior Stanisław Nowak z pielgrzymami z archidiecezji częstochowskiej. Rozpoczynając modlitewne spotkanie, ks. prał. Stanisław Gasiński, koordynator pielgrzymowania, podziękował Ojcom Bernardynom na
czele z o. Azariaszem Hessem za gościnne przyjęcie na tym świętym miejscu. Powitał także abp. seniora Stanisława Nowaka, niestrudzonego pielgrzyma kalwaryjskiego, i poprosił o przewodniczenie modlitwom na dróżkach pasyjnych. Powitał też kapłanów towarzyszących pątnikom praktycznie
z każdego zakątka archidiecezji, m.in.: ks. prał. Mariana Szczerbę, ks. prał.
Andrzeja Przybylskiego, ks. kan. Janusza Wojtylę i ks. mgr Tomasza Śleziaka. – „Przybyliśmy pokłonić się Matce Bożej w Jej cudownym wizerunku
w tym szczególnym miejscu naznaczonym i uświęconym obecnością św. Jana
Pawła II, który był człowiekiem zawierzenia i całkowicie należał do Matki
Bożej, naśladując Jej przykład wiary i świętości. Tu, na Kalwarii, zanurzał
się, jak sam mówił, w tym rezerwuarze wiary, nadziei i miłości. Tu zawierzył
świat, Kościół Chrystusowy, Polskę i siebie podczas sprawowania ostatniej
Mszy św. na ojczystej ziemi. Przeżywając dziękczynienie za 1050 lat Chrztu
Polski, – powiedział ks. dr Gasiński. W imieniu wspólnoty kalwaryjskiego
konwentu zabrał też głos o. Antoni Kluska, wikary klasztoru, i życzył zebranym, by modlitwa na Kalwarii w pielgrzymce Kościoła częstochowskiego
przyniosła jak najpiękniejsze owoce. Podczas Eucharystii abp Nowak przypomniał historię odpustu Porcjunkuli związaną ze św. Franciszkiem z Asyżu oraz historię kultu Matki Bożej Anielskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Celebrans zaakcentował fakt, że zanim powstała Kalwaria Zebrzydowska,
pojawił się na tym miejscu klasztorek i kościół Matki Bożej Anielskiej.
– W ten sposób zaczęła się wspaniała historia dzieła Bożego na owej Kalwarii, w którą to historię wpisał się św. Jan Paweł II, przemierzając oficjalnie ponad sto razy tamtejsze dróżki – powiedział Arcybiskup i dodał:
– Jest to miejsce wołania o miłosierdzie Boże. To właśnie owo miłosierdzie
ratuje świat przez wstawiennictwo Matki Bożej Kalwaryjskiej. Po Mszy św.
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były Metropolita Częstochowski
razem z kapłanami udał się do
cudownej kaplicy Matki Bożej
Kalwaryjskiej, by tam zawierzyć
zebranych Maryi. Następnie kilkusetosobowa grupa pielgrzymów sukcesywnie przemieszczała się przed wizerunkiem Maryi,
by zanieść do niej indywidualną
modlitwę. Po przerwie zaś na
posiłek i zwiedzanie klasztoru
pielgrzymi udali się przed bazylikę kalwaryjską na Plac Rajski,
gdzie rozpoczęło się dróżkowe
nabożeństwo. Przewodniczył mu
abp Stanisław Nowak. Pątnicy
przemierzyli ponad 6 km trudnego kalwaryjskiego szlaku. Na
zakończenie ks. prałat Gasiński,


•
•
•

•

kustosz Kalwarii w Praszce, podziękował Arcybiskupowi, kapłanom i wiernym. Dziękując Bogu za ubiegłoroczną koronację papieskimi koronami cudownego obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia pobłogosławionego na
tym miejscu przez św. Jana Pawła II i posłanego na Kalwarię w Praszce,
zaprosił zebranych na rocznicę tej koronacji, którą będzie miała miejsce
podczas uroczystej Eucharystii na szczycie Jerozolimy Ziemi Wieluńskiej
11 września br. o godz. 11 pod przewodnictwem Ks. abp dr Wacława Depo,
metropolity częstochowskiego. prosimy o łaskę wierności przyrzeczeniom
chrzcielnym.
03-06 sierpnia - na Kalwarii w Praszce trwały prace brukarskie, elektryczne
i wykończeniowe Kościółka Grobku i Wniebowzięcia Matki Bożej.
07-20 sierpnia - trwały zapisy na Pieszą Pielgrzymkę Dekanatu Praszkowskiego na Jasna Górę.
13 sierpnia - w wigilię odpustu Matki Bożej Kalwaryjskiej, kolejnemu Nabożeństwu Fatimskiemu przewodniczył O. Micheasz Okoński OFM Bern.,
Kustosz Sanktuarium Św. Jana w Dukli.
14 sierpnia - jak zawsze w II niedzielę sierpnia, obchodziliśmy pierwszą
część odpustu Kalwaryjskiego. Tegorocznym sierpniowym uroczystościom
odpustowym Wniebowzięcia Matki Bożej, przewodniczył arcybiskup senior
Stanisław Nowak. Włączały się one w obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski i związane były także z poświęceniem kościółka Grobu i Wniebowzięcia
Matki Bożej. Warto odnotować, że jego fundatorem jest nie kto inny, tylko
właśnie były Metropolita Częstochowski, który w okolicznościowym kazaniu
powiedział m.in.:
– „Bądźmy wierni
Maryi, kochajmy
jak Ona. Niech
nam o tym przypomina Jej trumienka, Jej pogrzeb,
dzwon Jej kościółka, który został poświęcony na Jasnej
Górze przez papieża Franciszka. Ko

chajmy Boga jak
Ona i nie myślmy,
że jest jakaś inna
droga. Jest jedna
droga – przez kalwarię, przez mękę
do
zmartwychwstania. Macie to
wszystko wypisane na tej górze
szczególnej – na
Kalwarii w Praszce, gdzie są dróżki
męki Pana Jezusa,
gdzie są dróżki
zmartwychwstania. Usłyszmy głos
Matki. Bardzo was
proszę, by ten
grobek Matki Bożej był miejscem
szczególnej modlitwy, miejscem nawiedzania, bo i na
pewno jest miejscem godnym czci. Dzwon na kościółku Grobu i Wniebowzięcia Matki Bożej
będzie przypominał potrzebę modlitwy „Anioł Pański” i Apelu maryjnego.
Przybyłych na uroczystości odpustowe powitał i pożegnał ks. prał. Stanisław
Gasiński – kustosz kalwaryjskiego sanktuarium. W końcowym słowie powiedział m.in.: – „Pragnę wyrazić ogromną wdzięczność wobec Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Stanisława Nowaka za obecność pośród nas, umocnienie nas Bożym słowem i błogosławieństwem, za fundację i wsparcie tego
wielkiego przedsięwzięcia. Dziękuję z całego serca za obecność pośród nas o.
Micheaszowi Okońskiemu – kustoszowi sanktuarium św. Jana w Dukli. Sło35

wa wdzięczności kieruję
do wszystkich
obecnych tu
kapłanów i
wiernych, a
także kapłanów z naszego dekanatu.
Podziękowania te składam na ręce
ks. prał. Mariana Stochniałka z Wielunia. Wszystkim za wszystko – wielkie „Bóg zapłać”. Ksiądz
dr Gasiński zaprosił też wszystkich na uroczystości rocznicy koronacji. Uroczystość uświetniła swą grą Orkiestra Dęta z Opola.
• 19 sierpnia - Ks. Prałat Stanisław Gasiński, wraz z przedstawicielami Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej z Praszki, jak co roku, wzięli udział
w Pogrzebie Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej. Uroczystościom tym
przewodniczył JE Ks. Kard. Stanisław Dziwisz oraz JE Ks. Bp. Jan Wątroba, były biskup pomocniczy naszej Archidiecezji a obecnie Biskup Ordynariusz Rzeszowski. Wcześniej pielgrzymi nawiedzili Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach, oraz Centrum Św. Jana Pawła II na
„Białych Morzach”.
• 20 sierpnia - w Auli Katechetycznej odbyło się zebranie Parafialnej Rady
Duszpasterskiej, Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej, oraz innych grup
apostolskich naszej parafii w sprawie przygotowania Pierwszej Rocznicy
Koronacji Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia.
• 21 sierpnia - wzorem lat ubiegłych odbyła się II część Odpustu Kalwaryjskiego, którym to obchodom przewodniczył Ks. Infułat dr Marian Mikołajczyk,
Komandor Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie.
Tego dnia przybył on na Kalwarię w Praszce wraz z Ks. Prałatem dr Jerzym
Bieleckim, oraz innymi przedstawicielami Bożogrobców. Obchód Triumfu
Maryi Wniebowziętej rozpoczął się specjalnym nabożeństwem pochwalnym
36

•
•

•

•
•

w kościółku Jej
Wniebowzięcia
na terenie naszej Kalwarii.
Stamtąd w procesji Triumfu,
z figurą Maryi
Wniebowziętej,
przez
Bramę
Ośmiu
Błogosławieństw,
przeszliśmy do
kościoła
Św.
Rodziny, gdzie
sprawowana byłą suma odpustowa z dziękczynieniem za tegoroczne plony.
Wieńce dożynkowe przygotowali właściciele ogródków działkowych oraz
mieszkańcy Wygiełdowa.
23 sierpnia - odbyło się przed pielgrzymkowe spotkanie z tegorocznymi
pielgrzymami pieszymi na Jasną Górę z naszej Parafii.
24 sierpnia - Mszą Św. o godz. 6.00, przed cudownym wizerunkiem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, rozpoczęła się Piesza Pielgrzymka Dekanatu
Praszkowskiego na Jasną Górę. Hasłem tegorocznej pielgrzymki było zarazem hasło Jubileuszowego Roku Miłosierdzia „Miłosierni jak Ojciec”.
25 sierpnia - przedstawiciele naszej Parafii na czele z członkami Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej, wraz z ks. Prałatem Stanisławem Gasińskim,
udali się w pielgrzymce autokarowej do Częstochowy, aby wziąć udział
w Procesji Maryjnej z Archikatedry na Jasną Górę w wigilię Uroczystości
NMP Częstochowskiej, głównej Patronki naszej Archidiecezji.
27 sierpnia - tradycyjnie już w ostatnią sobotę sierpnia pielgrzymowali na
naszą Kalwarię pielgrzymi z Dekanatu Gorzów Śląski.
28 sierpnia - przedstawiciele Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej, rozdawali wiernym po Mszach Świętych w Parafiach naszego Dekanatu, zaproszenia na Pierwszą Rocznicę Koronacji wraz z załączonym Słowem Księdza
Arcybiskupa Metropolity i listem Ks. Kustosza. Tego dnia odbyło się również
kolejne spotkanie wszystkich zaangażowanych w przygotowania Pierwszej
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Rocznicy Koronacji Kalwaryjskiej
Matki Zawierzenia.
29 sierpnia - 03
września - trwały prace przygotowujące nasze
Sanktuarium do
uroczystej Pierwszej
Rocznicy
Koronacji, takie
jak: podkoszenie
i uporządkowanie całego terenu
Kalwarii,
oraz
uporządkowanie
przeznaczonego
na tymczasowy
parking,
terenu
przyszłego cmentarza.
01 września Mszą Św. o godz.
07.00 zainaugurowaliśmy liturgicznie nowy rok
szkolny i katechetyczny. W godzinach popołudniowych na fundamentach
zburzonej fary w Wieluniu, z udziałem naszego Ks. Prałata St. Gasińskiego
i przedstawicieli Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej odbyły się uroczystości związane z 77 rocznicą wybuchu II Wojny Światowej.
02 - 10 września - trwała Nowenna przygotowująca duchowo do jak najowocniejszego przeżycia Pierwszej Rocznicy Koronacji.
04 września - przedstawiciele Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej, wraz
z Ks. Prałatem Stanisławem uczestniczyli w obchodach 45. rocznicy Koronacji Matki Bożej Pocieszenia w Wieluniu.
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• 08 wrześnie - obchodziliśmy w naszym Kościele lokalnym, 10. rocznicę
Święceń Biskupich, naszego Ks. Arcybiskupa Metropolity Wacława Depo.
W Jego intencji także modliliśmy się na Dróżkach Matki Bożej i Świętego
Józefa, które tradycyjnie obchodzimy w święto Narodzenia NMP.
• 10 września – przybyli na Kalwarię w Praszce autokarem pielgrzymi ze Skawiny w Archidiecezji Krakowskiej.
• 11 września - odbyły się na Kalwarii w Praszce uroczystości pierwszej rocznicy koronacji Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia pod przewodnictwem
ks. Abp Wacława Depo Metropolity Częstochowskiego. Słowo powitania
w kościele sanktuaryjnym skierował do zebranych kustosz tego miejsca ks.
prałat Stanisław Gasiński, który powiedział między innymi: „Gromadzimy
się dziś, na wyjątkowej uroczystości tu na Kalwarii w Praszce, aby uczyć się
raz jeszcze, zawierzenia wszystkiego Bogu na wzór Matki Najświętszej
i umocnić się w drodze wiernego kroczenia na Jej wzór za Chrystusem”.
W imieniu wszystkich zebranych na pierwszej stacji uroczystości powitał
Ks. Abp dr Wacława Depo, Metropolitę Częstochowskiego, który doprowadził do tego co dokonało się przed rokiem, a co z wielką radością wspominano tego dnia na Kalwarii w Praszce, do Koronacji Papieskimi koronami cudownego wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Następnie Ks. Abp
przewodniczył procesji na szczyt Kalwarii, gdzie będzie odbyła się rocznicowa Eucharystia. W słowie wprowadzenia ks. kustosz Kalwarii w Praszce
przytoczył słowa, które wybrzmiały na tym miejscu przed rokiem, z ust Śp.
JE Ks. Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego, głównego koronatora tutejszego cudownego wizerunku. „Również i dziś Chrystus gromadzi nas tutaj,
wokół swojego krzyża. Stajemy obok Maryi, matki. Krzyż jest dla nas potrójnym znakiem. Znakiem Bożej mądrości. Jakże często mądrość ludzka nie wytrzymuje czasu próby. Potrzebuje Bożej mądrości. Jej uosobieniem jest Matka Jezusa i nasza Matka. Krzyż Jezusa jest znakiem miłości. Ten krzyż Chrystusa jest znakiem nadziei. Jakże często stajemy sami pod krzyżem, ale nigdy
nie jesteśmy pod nim osamotnieni, bo zawsze jest z nami nasza Matka, Matka
Kalwaryjska, Matka Zawierzenia, która króluje, uzdrawia, pociesza”. Ks. dr
Stanisław Gasiński raz jeszcze powitał na szczycie Kalwarii Ks. Abp Wacława Depo oraz duchowieństwo wszystkich stopni i godności, na czele z Ks.
Prałatem dr Teofilem Siudym, przewodniczącym komitetu koronacyjnego
i ks. profesorem Janem Przybyłowskim z Uniwersytetu Kardynała Stefana


Wyszyńskiego
w Warszawie
oraz kanonikami kolegiackich
kapituł na czele
ks.
prałatem
Marianem Mermerem dziekanem
regionu
z Wieluńskiego.
W osobie ks.
kan. Andrzeja
Kuliberdy Dyrektora Wydz. Duszpasterskiego zostali powitani przedstawiciele Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. Ks. prałat Gasiński powitał następnie siostry
zakonne i wszystkie osoby życia konsekrowanego. Następnie powitane zostały władze lokalne powiatu oleskiego, miasta Praszki, Komendanci Ochotniczych Straży Pożarnych wraz z ich pocztami sztandarowymi z Praszki
i Wygiełdowa, dyrektorzy Publicznego Gimnazjum Ojca św. Jana Pawła II
i Publicznej Szkoły Podstawowej imienia ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
w Praszce wraz z ich pocztami sztandarowymi, poczty sztandarowe Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność z Praszki
i Związku Podhalan – oddział Górali Żywieckich. Ks. prałat Gasiński wspólnie z ks. wikariuszem Tomaszem Śleziak powitał pielgrzymów kalwaryjskich na czele z ks. kan. Tadeuszem Stępniem rodakiem, przyjacielem tamtejszej Kalwarii jej dobroczyńcą. Następnie powitani zostali pielgrzymi którzy przybyli autokarami z Chorzowa diec. Katowicka, Łodzi, Chechła k/Pabianic oraz Brzezin w archidiec. Łódzkiej, z Ozimka, Imelina w diecezji
opolskiej, Jaworzna, Będzina, Czeladzi w diecezji sosnowieckiej, górale żywieccy w strojach regionalnych - ziomkowie ks. wikariusza Tomasza z Kamesznicy oraz z Ciśca w diecezji Bielsko-Żywieckiej, pielgrzymów z Kalwarii Zebrzydowskiej, Radziszowa, Moglilan, Rzozowa, Izdebnika, Woli
Radziszowskiej, Skawiny w strojach krakowskich rodacy ks. kustosza w archidiecezji krakowskiej i jego przyjaciele Ślązacy w strojach regionalnych.
Równie serdecznie powitani zostali pielgrzymi z Częstochowy, Radomska,
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Zawiercia, Wielunia w archidiecezji częstochowskiej oraz osoby które przybyły indywidualnie samochodami z różnych zakątków Polski na czele
z p. kapitanem Żeglugi Wielkiej Bogdanem Marciniakiem ze Szczecina
i p. mecenasem konfratrem Zakonu Bożogrobców Bartłomiejem Czechem
z Krakowa. Nie zabrakło mieszkańców Praszki i okolic oraz miejscowych
parafian modlitewnego spotkania, jak i zaproszonych gościna czele z Kawalerami i Damami Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie z JE. Komandorem Karolem Szlenkierem zwierzchnikiem tegoż Zakonu
w Polsce, Towarzystwem Strzeleckim - Bractwem Kurkowym z Krakowa na
czele z królem Tadeuszem Rysiem, członków Bractw i stowarzyszeń z Bractwem Św. Józefa diecezji opolskiej oraz Kalwaryjskim Bractwem Męki
Pańskiej na czele. Serdecznie został powitany chór Bazyliki Katedralnej
w Częstochowie, Orkiestra Dęta z Opola, oraz niezastąpiony Ks. Prałat Prof.
Kazimierz Szymonik, który pomagał godnie i owocnie przeżyć tę uroczystość. Pozdrowieni zostali słuchacze diecezjalnego Radia Fiat z Częstochowy którzy mieli możliwość w duchowej modlitewnej łączności trwać na
modlitwie ze zgromadzonymi na Kalwarii w Praszce. Ks. kustosz poprosił
ks. Arcybiskupa i wszystkich zebranych w liczbie ponad czterech tysięcy
wiernych o modlitwę w intencji Sanktuarium kalwaryjskiego w Praszce, Archidiecezji, rodzin oraz w intencji Śp. Ks. Arcybiskupa Zygmunta Zimowskiego, aby Matka Zawierzenia, którą ukoronował na ziemi, wyprosiła mu
u swojego Syna koronę chwały w niebie. W homilii ks. Abp Wacław Depo
zaakcentował między innymi, iż przeżywając wraz z całym Kościołem Nadzwyczajny Rok Miłosierdzia, którego Brama Łaski znajduje się w Sanktuarium kalwaryjskim w Praszce, jak również ubogaceni Maryjnym zawierzeniem wiary Ojca Świętego Franciszka na Jasnej Górze, stajemy na Kalwarii
w Praszce, wpatrując się w oczy Maryi Kalwaryjskiej, do której oblicza
przybliżył się Jej i Boży Syn, aby potwierdzić pierwszą rocznicę koronacji
Jej obrazu oraz nasz rodowód który bierze swój początek od Boga. Maryja
przyjmując nas wszystkich pod krzyżem, jako Swoje duchowe dzieci na
mocy testamentu Chrystusa „Niewiasto oto Syn Twój”, pisze Jan Paweł II
w encyklice o Bożym Miłosierdziu, jakby dotyka odwiecznej miłości Boga
najboleśniejszych ran ziemskiej egzystencji – zła i śmierci. Chcemy to dobrze zrozumieć uczestnicząc a tym pielgrzymowaniu na Kalwarię w Praszce,
aby ciemności codziennych spraw i wydarzeń całego realizmu zmagań z nie

sprawiedliwością, z bezrobociem, z różnymi falami ateizacji przechodzącymi przez Polską ziemię, nie zgadzając się na jakiś fatalizm zła i kłamstwa.
Z tym znaczeniu jakoby człowiek na polskiej ziemi był z góry skazany na
martyrologium, tym samym na bezsens i nadzieję swojego życia. Wierzmy
w sprawiedliwość Bożą i wszystko co wielkie, święte, dobre i piękne, co
podnosi człowieka a nie skarla i nie zezwierzęca. My wierzymy w Boga
i ideały chrześcijańskie„. Po homilii w procesji Darów Ofiarnych uczestniczyli: Bractwo Kurkowe które ofiarowało dla Sanktuarium kalwaryjskiego
Replikę krzyża z Drogi Krzyżowej Jana Pawła II w Koloseum z odciśniętymi dłońmi Św. Jana Pawła II. Natomiast dla ks. Abp Obraz Kalwaryjskiej
Matki Zawierzenia na szkle wraz z Miniaturą Figury Kalwaryjskiej Matki
Zawierzenia na kolumnie, która została poświęcona przy końcu uroczystości
przy kościele sanktuaryjnym. Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej: złożyło
Opracowanie książkowe pokoronacyjne pod redakcją ks. prałata dr Stanisława Gasińskiego miejscowego kustosza na temat całej drogi do koronacji cudownego wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia do czasu Jej ukoronowania papieskimi koronami. Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego
w Jerozolimie złożył Ornat Maryjny, natomiast Siostry Zakonne: wikaria
prowincjalna s. Inga Owczarek wraz z przełożoną Domu Sióstr Felicjanek
w Praszce: Wino i Hostie. Na zakończenie Eucharystii ks. prałat Stanisław
Gasiński także wyraził wszystkim wielką wdzięczność za dar wspólnej modlitwy na Kalwarii w Praszce. Słowa wdzięczności skierował najpierw do Ks.
Abp Dr Wacława Depo za sprawowaną Eucharystię, wygłoszone Słowo
Boże i wielkie serce dla tego miejsca. Korzystając z tej niecodziennej chwili
wyraził radość z przypadającego w tym czasie pięknego jubileuszu dziesięciu lat święceń biskupich księdza Arcybiskupa, życząc wszystkiego co najlepsze z rąk dobrego Boga i zapewniło stałej modlitwie dostojnego Jubilata
przed obliczem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Wyrazem wdzięczności
i serdecznych życzeń były kwiaty, które zostały wręczone dostojnemu Jubilatowi przez przedstawicieli Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej
w Praszce a wszyscy zebrani oklaskami i gromkim śpiewem potwierdzili
owe życzenia. Następnie ks. prałat Gasiński złożył podziękowanie wszystkim kapłanom różnych stopni i godności za dar wspólnej modlitwy tu na
Kalwarii w Praszce i za wszelkie dobro wyświadczone dla tego świętego
miejsca. Podziękował również za obecność i uświetnienie tej uroczystości


przedstawicielom Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie na czele z JE Komandorem Karolem Szlenkierem zwierzchnikiem tegoż
Zakonu i członkom Krakowskiego Bractwa Kurkowego z Królem Tadeuszem Rysiem, przedstawicielom mediów na czele z redaktorami naszego Tygodnika „Niedziela”. Pracownikom tego Tygodnika, na ręce Pani Redaktor
Naczelnej Lidii Dudkiewicz, złożył przy tej okazji gorące podziękowanie za
pomoc w przygotowaniu do druku książki pokoronacyjnej, która ukazała się
bezpośrednio przed tą rocznicą koronacji, a zawiera drogę przygotowania do
koronacji, wykłady z Sympozjum przedkoronacyjnego, oraz dokumenty,
materiały duszpasterskie, w tym galerię zdjęć z Koronacji. Podziękował także
wszystkim,
przybyłym pielgrzymom i czcicielom Kalwaryjskiej
Matki Zawierzenia
na czele z Kalwaryjskim Bractwem
Męki
Pańskiej,
szczególnymi
opiekunami tego
miejsca. Podziękowanie zostało skierowane do wszystkich, którzy autokarami i całkiem
prywatnie przybyli
tu z różnych stron
naszej Ojczyzny,
dzieciom i młodzieży na czele
z pocztami sztandarowymi szkół,
chórowi „Basilica
Cantans” z Bazyliki Archikatedralnej
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w Częstochowie, orkiestrze dętej z Opola, pocztom sztandarowym, przedstawicielom organizacji kościelnych oraz przedstawicielom Bractwa Św. Józefa diecezji opolskiej, pocztom sztandarowym NSZZ Solidarność, braciom
Strażakom z Praszki i Wygiełdowa, przedstawicielom władz świeckich z powiatu i miasta, wszystkim zaangażowanym w rocznicową uroczystość, jej
przygotowanie i przebieg. Szczególne słowa podziękowania skierowane zostały do ks. Prefekta Tomasza Śleziaka za zaangażowanie w pracę duszpasterską, za dar budowania rodziny parafialnej i mobilizowania jej członków
do służby Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia. Następnie zabrał głos JE Komandor Karol Szlenkier zwierzchnik Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu
Bożego w Jerozolimie podkreślając zasługi Ks. Prałata dr Stanisława Gasińskiego dla tegoż Zakonu, kultywowanie duchowości kalwaryjskiej jak również ufundowanie przez niego Kościółka Grobu Pańskiego na szczycie Kalwarii w Praszce, jako jedyny tego typu obiekt sakralny w Archidiecezji Częstochowskiej. W związku z tym Zarząd Zwierzchnictwa Polskiego OESSH
przyznał Ks. prałatowi dr Stanisławowi Gasińskiemu ESSH srebrny order
Glorii. Order ten ks. prałat St. Gasiński złożył jako wotum Kalwaryjskiej
Matce Zawierzenia. Następnie wszyscy zebrani procesjonalnie udali się do
kościoła sanktuaryjnego w procesji powrotnej. W jej trakcie przy kościele
sanktuaryjnym Ks. Abp Metropolita dokonał poświęcenia figury Matki Zawierzenia, odlanej w brązie na sześciometrowej kolumnie. Figura ta jest
dziełem prof. Czesława Dzwigaja. Owa kolumna z figurą Maryi ukoronowanej
przed
rokiem jest
d a r e m
członków
Krakowskiego Bractwa Kurkowego z Krakowa i stanowić będzie pamiątkę pierwszej
rocznicy ko46

ronacji. Na zakończenie
procesji Ks.
Abp w kościele sanktuaryjnym zawierzył
wszystkich zebranych, archidiecezję i
ojczyznę Kalwaryjskiej
Matce Zawierzenia.
Po
skończonej
Uroczystości dla wszystkich pielgrzymów przygotowany został świąteczny
poczęstunek. Na zakończenie pielgrzymowania ks. kustosz wyraził przekonanie że pierwsza rocznica koronacji pozostanie w sercach wszystkich i będzie przypominała o tym miejscu, gdzie Kalwaryjska Matka Zawierzenia
czeka na każdego spragnionego i łaknącego, na każdego poszukującego zrozumienia, pocieszenia, siły, dobra radości i pokoju.

Relacja o Pierwszej Rocznicy Koronacji
(przedruk z Tygodnika Katolickiego „Niedziela”)
Pierwsza rocznica koronacji w Praszce.
Ks. Mariusz Frukacz
Wobec wszelkich kryzysów, które dotykają człowieka od najdawniejszych
czasów, Kościół ukazuje nam niezmiennie jedyny ratunek krzyż i Chrystusa
rozpiętego na krzyżu. A obok krzyża stała Matka Jezusa. To od Niej uczymy
się wciąż bezgranicznego zaufania wobec Boga i Jego zbawczych planów.
W czasie przeżywania Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, ubogaceni Maryjnym zanurzeniem wiary przez Ojca Świętego Franciszka na Jasnej
Górze, stajemy na Makowym Wzgórzu poświęconym Kalwaryjskiej Matce
Zawierzenia, aby wpatrując się w oczy Maryi Kalwaryjskiej, do której oblicza przybliżył się Jej i Boży Syn, potwierdzać nasz rodowód biorący swój
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początek z Boga – mówił w homilii abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, który 11 września br. przewodniczył Mszy św. w Sanktuarium
Pasyjno-Maryjnym w Praszce z racji pierwszej rocznicy koronacji obrazu
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Na uroczystości przybyło blisko 4 tys.
pielgrzymów z archidiecezji częstochowskiej, ale również m.in. z diecezji
sosnowieckiej i archidiecezji krakowskiej. Uczestnicy uroczystości rocznicowych modlili się m.in. za śp. abp. Zygmunta Zimowskiego. Uroczyste
obchody rozpoczęły się od modlitwy różańcowej w kościele zawierzenia,
a następnie wierni udali się procesyjnie do ołtarza polowego, przy którym
sprawowana była Msza św. – „Chrystus dzisiaj gromadzi nas wokół krzyża.
Stajemy obok Maryi, Matki. Krzyż jest dla nas znakiem Bożej mądrości.
Jakże często mądrość ludzka nie wytrzymuje czasu próby. Krzyż Jezusa jest
znakiem miłości. Jest także znakiem nadziei – mówił na początku ks. prał.
Stanisław Gasiński, kustosz sanktuarium, i przypomniał słowa zmarłego abp.
Zygmunta Zimowskiego, który podczas koronacji obrazu w 2015 r. powiedział: „Pod krzyżem nigdy nie jesteśmy osamotnieni, bo zawsze jest z nami
nasza Matka Kalwaryjska, Matka Zawierzenia”. W homilii abp Depo zaznaczył, że „idziemy do Jezusa poprzez Maryję”. – Wobec wszelkich kryzysów,
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które dotykają człowieka od najdawniejszych czasów, Kościół ukazuje nam
niezmiennie jedyny ratunek – krzyż i Chrystusa rozpiętego na krzyżu. A obok
krzyża stała Matka Jezusa. To od Niej uczymy się wciąż bezgranicznego zaufania wobec Boga i Jego zbawczych planów. Ksiądz Arcybiskup podkreślił,
że „wiara Maryi jest wytrwałym dialogiem serca Matki uznającej pierwszeństwo woli Boga we wszystkim”. Przypomniał słowa św. Ambrożego, który
nauczał: „Długa milcząca droga Dziewicy, rozpoczęta radosnym «fiat» w Nazarecie, okryta mrocznymi przepowiedniami podczas ofiarowania Pierworodnego w świątyni, znalazła na Kalwarii swoje zbawcze ukoronowanie. Matka
wpatrywała się współczującymi oczyma w rany Syna, z których – jak wiedziała – miało przyjść Odkupienie świata”. – Jako ludzie wierzący przyjmujemy,
że najgłębszy sens naszego życia wykracza poza historię i znajduje swoją odpowiedź w Chrystusie, który jest i będzie znakiem sprzeciwu, ale i znakiem
budowania – powiedział abp Depo. Metropolita Częstochowski odniósł się
również do kampanii „Przekażmy sobie znak pokoju”. – Kiedy znowu przez
polską ziemię zaczyna się przebijać zmaganie o jej kształt i proponuje się bardzo niebezpieczną kampanię, którą nazwano „Przekażmy sobie znak pokoju”,
gdzie są dwie splecione ręce, jedna ozdobiona bransoletką tęczową, ukazującą
określoną orientację, a druga – z różańcem, to rozumiemy, że trzeba szanować
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każdego bez wyjątku człowieka, ale zło trzeba nazwać złem, słabość i chorobę trzeba nazwać złem i chorobą – powiedział. Przypomniał również, że gdy
w czasie okupacji hitlerowskiej przybył do Piusa XII Benito Mussolini, to
w odpowiedzi na publiczne stwierdzenie B. Mussoliniego: „Koniec z Polską”,
Pius XII odpowiedział: „Nie zginęła Polska i nie zginie, bo Polska wierzy,
Polska się modli, Polska ma Jasną Górę i wierzące matki”. – Polska modli
się z wiarą i szczególnie wierzy w opiekę Matki Bożej Kalwaryjskiej i Częstochowskiej, Siewnej i w każdym innym tytule. Polska jeszcze nie zginęła.
Bóg jest z nami, ale nasza wolność zależy od zjednoczenia z Bogiem poprzez
naszą współpracę – wołał Arcybiskup. Koronacji obrazu Kalwaryjskiej Matki
Zawierzenia koronami papieskimi dokonał 12 września 2015 r. abp Zygmunt
Zimowski, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych.
• 12 września - w liturgiczne wspomnienie Imienia NMP, obchodziliśmy dokładnie Pierwszą Rocznicę Koronacji, modląc się podczas koncelebrowanej
Mszy Św. o dalszy rozwój naszego Sanktuarium.
• 14 września - We wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej oraz
rocznicę konsekracji kościoła sanktuaryjnego na Kalwarii w Praszce, dnia
15.09.2016 roku odbył się Dzień Chorych dla dekanatów Działoszyńskiego, Krzepickiego, Mokrskiego i Praszkowskiego. Witając Ks. Abp
Stanisława Nowaka i wszystkich przybyłych pielgrzymów ks. prałat Stanisław Gasiński nawiązał do Listu apostolskiego „Salvifici doloris” Św.
Jana Pawła II o chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia „Trzeba, aby
pod Krzyżem na Kalwarii znaleźli się wszyscy, którzy wierzą w Chrystusa.
Niech przyjdą tam ludzie dobrej woli, aby w miłości mogli znaleźć zbawczy sens własnego cierpienia i właściwą odpowiedź na wszystkie swoje pytania. Wraz z Maryją, Matką Chrystusa, stojącą pod Krzyżem, zatrzymujemy się przy wszystkich krzyżach współczesnego człowieka”. Następnie
zachęcił „kochani uczestnicy dzisiejszej modlitwy, złóżmy nasze wszystkie krzyże na tym ołtarzu i złączmy je ze zbawczą Ofiarą Krzyża, która się uobecnia w Eucharystii”. Poprosił też Ks. Abp St. Nowaka o modlitwę w intencji przybyłych pielgrzymów i wyraził wdzięczność za to, że
Ksiądz Arcybiskup stale uczy wszystkich jak stać pod Krzyżem z Maryją
i jest przykładem mocy z tego czerpanej. Następnie Ks. Abp odmówił Modlitwę Zawierzenia przed cudownym wizerunkiem Kalwaryjskiej Matki i po50

prowadził procesję z kościoła
sanktuaryjnego
do
kościoła
Świętej Rodziny na tamtejszej Kalwarii
w trakcie której pielgrzymi
odmawiali Koronkę do Miłosierdzia Bożego przechodząc przez Jubileuszową Bramę Miłosierdzia. Zebrani pielgrzymi wzbudzali
sobie pragnienie uzyskania odpustu zupełnego przechodząc przez Drzwi
Święte. W kościele Świętej Rodziny przed rozpoczęciem Eucharystii ks. kan.
Mieczysław Papiernik, miejscowy dziekan, poprosił dostojnego celebransa
o przewodniczenie Eucharystii i umocnienie Bożym Słowem pielgrzymów
kalwaryjskich. W trakcie homilii Ks. Arcybiskup, wskazując na zgromadzonych przypomniał słowa pieśni „Bo nas krzyż dziś nie przestrasza, bo
w krzyżu nadzieja nasza!”. Podkreślił także jak wielki skarbem i bogactwem
Kościoła i każdej parafii są ludzie chorzy i starsi wiekiem. Zachęcał także do
wierności Bogu do końca na wzór Kalwaryjskiej Matki, rozważając Jej siedem boleści, które jak podkreślił możemy rozważać w ulokowanych na Kalwarii w Praszce „Dróżkach Matki Bożej i Świętego Józefa”. Po Eucharystii
i nabożeństwie Lourdzkim ks. dr Stanisław Gasiński nawiązał do słów Papieża Franciszka, który mówił do ludzi chorych i cierpiących: „Wy jesteście
darem dla Kościoła, a wasze cierpienia są sprawdzianem wiary, znakiem, że
Bóg jest miłością”. Ks. Kustosz podziękował wszystkim zebranym za świadectwo wiary i wspólną modlitwę. W imieniu zebranych wyraził słowa podziękowania dla Ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka dziękując za obecność
i umocnienie zebranych Bożym Słowem. Przy tej okazji złożył życzenia
z okazji zbliżającej się uroczystości patronalnej dostojnego Pielgrzymowi,
by św. Św. Stanisław Kostka wypraszał dla Solenizanta łaskę zdrowia, Bożego Błogosławieństwa a Kalwaryjska Matka Zawierzenia, której tak wiernie
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służy otaczała Go
nieustannie płaszczem swej macierzyńskiej opieki.
Zapewnił także o
stałej
modlitwie
w intencji Solenizanta przez Jej
wstawiennictwo na
Kalwarii w Praszce.
Symbolem
tych życzeń były
kwiaty, które wręczyli Ks. Abp przedstawiciele Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej wraz z miniaturkę Figury Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, która
jako dar Krakowskiego Bractwa Kurkowego, stanęła na naszej Kalwarii a poświęcona w pierwszą rocznicę Koronacji 11 września br. przez
Ks. Abp Wacława Depo metropolitę częstochowskiego jest jednym
z trwałych pamiątek przeżywanej rocznicy koronacji. Po zakończonej modlitwie w kościele Świętej Rodziny pielgrzymi udali się do Domku Zwiastowania Matki Bożej, gdzie wszyscy zebrani zostali zaproszenia na Agapę.
Ks. Kustosz wraz ze swoim najbliższym współpracownikiem ks. Tomaszem
Śleziak życzył także przybyłym kapłanom, chorym i starszym wiekiem, by
Kalwaryjska Matka Zawierzenia stale Królowała w dalszym życiu wszystkich zebranych, Uzdrawiała i Pocieszała.
• 16 września - odbyło się w naszej Parafii spotkanie katechetyczne, wszystkich odpowiedzialnych za katechezę w naszej Parafii.
• 17 września - przedstawiciele naszej Parafii z ks. prałatem Stanisławem Gasińskim uczestniczyli w IV Miechowskich Dniach Jerozolimy w Miechowie,
oraz w pielgrzymowaniu na Jasną Górę czytelników „Niedzieli” w 90. lecie
powołania do życia tego pisma. Tego też dnia nasze Sanktuarium i Kalwarię nawiedzili dwoma autokarami pielgrzymi z miejscowości Gaj, Libertów,
Mogilany i Ostrężnica z Archidiecezji Krakowskiej.
• 18 września - w liturgiczne wspomnienie Św. Stanisława Kostki, modliliśmy
się w intencji naszego Ks. Prałata, z racji jego dnia patronalnego. Tego też
dnia modlili się na naszej Kalwarii pielgrzymi z Rawicza.
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• 23 września – na Kalwarię w Praszce przybyli pielgrzymi z Parafii Wniebowzięcia NMP w Nowogardzie.
• 28 września
- 05 października - odbyła
się Pielgrzymka przedstawicieli Zakonu
Rycerskiego
Świętego Grobu
Bożego
w
Jerozolimie, na czele z Polskim
Zwierzchnictwem tegoż zakonu, do Ziemi Świętej, aby w Jerozolimie spotkać się
z nowym Łacińskim Patriarchą Jerozolimy JE Ks. Arcybiskupem Pierbaptiste Pizzabella ofm, który jest jednocześnie Wielkim Przeorem tego Zakonu.
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Nasz Ks. Prałat Stanisław Gasiński wchodził w skład delegacji udającej się
na to spotkanie. Delegacja ta została przyjęta przez Patriarchę Jerozolimy,
04 października w siedzibie Patriarchatu w Jerozolimie. Tam też wybranym
członkom delegacji Zakonu Bożogrobców, Ks. Arcybiskup wręczył uroczyście wyjątkowe odznaczenie jakim jest „Concha Peregrinatoris” (Muszla Pielgrzyma). Warto wspomnieć że takim odznaczeniem uhonorowani
w przeszłości byli papieże przybywający z Pielgrzymką Apostolską do Ziemi
Świętej. Patriarcha Jerozolimy ofiarował dla Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia wotum w postaci Różańca, oraz wyraził wstępną gotowość przybycia na
Kalwarię w Praszce. Ks. Prałat przywiózł również z Ziemi Świętej relikwie
Św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego, Miriam Baouardy, potocznie nazywanej
Małą Arabką, ofiarowane przez wspólnotę Sióstr Karmelitanek z Betlejem,
którą to wspólnotę założyła ta wyjątkowa Święta. Więcej o niej w niniejszym
numerze „Kalwarii Praszkowskiej”.
• 29 września - w liturgiczne wspomnienie Św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała przybyła na Kalwarię w Praszce pielgrzymka z parafii Turkowy
w diecezji Kaliskiej.
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• 01 października - w pierwszym dniu nabożeństw Różańcowych zostały poświęcone i uroczyście wręczone dzieciom klas III, przygotowującym się do
Pierwszej Komunii Świętej, specjalnie dla nich zakupione różańce. Dzieci
w zasadniczej większości uczestniczyły codziennie w modlitwie różańcowej, także ją prowadząc.
• 02 października - w ogólnopolskiej edycji Tygodnika Katolickiego „Niedziela” ukazał się artykuł opisujący uroczystości Rocznicowe na Kalwarii
w Praszce. To dla nas wielkie wyróżnienie, bo dzięki niemu wszyscy czytelnicy „Niedzieli”, tak w kraju, jak i poza jego granicami, mogli przeczytać
o naszym Sanktuarium i raz jeszcze zapoznać się z tym szczególnym miejscem, które my mamy na wyciągnięcie ręki.
• 06 października - przybyła do Sanktuarium Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia,
pielgrzymka autokarowa z Parafii Hecznarowice z diecezji Bielsko-Żywieckiej.
• 08 października - modlili się na Kalwarii w Praszce pielgrzymi z Parafii
Matki Bożej Królowej Polski z Wrocławia, oraz z Nowej Wsi k/Kęt.
• 09 października - wraz z całym Kościołem w Polsce obchodziliśmy XVI
Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II - Bądźcie Świadkami Miłosierdzia”. Przy naszych kościołach odbyła się kwesta na Fundusz stypendialny
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
• 12 października - przyjmowaliśmy w naszym Sanktuarium na Kalwarii
w Praszce pielgrzymów z Parafii Św. Aniołów Stróżów z Poznania.
• 13 października - odbyło się ostatnie w cyklu półrocznym nabożeństwo Fatimskie w 99. roku od objawień Matki Bożej w Fatmie.
• 15 października - nasze Sanktuarium nawiedziła pielgrzymka z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Chorzowie-Batory.
• 16 października – modlili się na Kalwarii w Praszce pielgrzymi z Parafii Św.
Katarzyny w Wójcinie wraz ze swym Ks. Proboszczem.
• 01 listopada - w uroczystość Wszystkich Świętych, miała miejsce tradycyjna
procesja po terenie naszej Kalwarii z modlitwą za zmarłych dobroczyńców,
ofiarodawców i pielgrzymów Sanktuarium i Kalwarii w Praszce, oraz wypominanych tego dnia.
• 03 - 05 listopada - trwało porządkowanie terenu Kalwarii t terenów przykościelnych przygotowując je do zbliżającej się zimy.
• 06 listopada - odbyło się tradycyjne, jesienne zebranie Rady Duszpasterskiej naszej Parafii, Rady Ekonomicznej, Kalwaryjskiego Bractwa Męki
55

Pańskiej, Pomocników Ewangelizacyjnych oraz innych grup apostolskich
działających w naszej parafii. Gremium to wystosowało następujące słowo
do wiernych naszej Parafii:

SŁOWO PARAFIALNEJ I RADY DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII ŚWIĘTEJ RODZINY
ORAZ KALWARYJSKIEGO BRACTWA MĘKI PAŃSKIEJ
NA KALWARII W PRASZCE
06 LISTOPADA 2016 ROKU
W mijającym roku dane nam było przeżywać doniosłe wydarzenia: Światowe Dni Młodzieży, wizytę w naszym kraju Papieża Franciszka, Jubileuszowy
Rok Miłosierdzia czy 1050. rocznicę Chrztu Polski. Obchodziliśmy też w sposób wyjątkowo uroczysty Pierwszą Rocznicę Koronacji cudownego wizerunku
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w naszym Sanktuarium. To właśnie z tego
wydarzenia wciąż czerpiemy i nim żyjemy. Było ono chwilą wielkiej mobilizacji duchowej i materialnej na tym miejscu.
Dziś wobec wielu wyzwań i kryzysów przez jakie przechodzą społeczeństwa, rodziny, czy każdy z nas osobiście trzeba nam powrócić i nieustannie
wracać do gorliwości o własne zbawienie, oraz do nieustającej gorliwości
o zbawienie drugich i o dom Pana. Choć wiele prac udało nam się zrealizować
do Koronacji, to trzeba jeszcze czasu i wielu ofiar, aby je finansowo zakończyć
i ostatecznie uregulować. Licząc na Bożą pomoc, ufamy jednocześnie w dobroć
i hojność wiernych zarówno naszej parafii jak i przyjaciół Kalwarii w Praszce.
Nie ustając w gorliwości, w najbliższym czasie naszym pragnieniem jest zaopatrzyć nasze kościoły w tapicerkę na ławki, aby przez cały rok, a szczególnie
zimą wygodniej nam było z nich korzystać. W związku z tym, iż chcielibyśmy
to wykonać jak najszybciej, a wykonawca jako firma zewnętrzna, nie będzie
czekał na nasze zobowiązania finansowe, zwracamy się do Was drodzy parafianie z serdeczną prośbą, aby w kolejne niedziele listopada i grudnia, w imiennych kopertach wesprzeć finansowo to dzieło składając swe ofiary na tacę, lub
na ręce Rady Duszpasterskiej pod chórem naszego kościoła.
Przy roznoszeniu opłatków prosimy także już tradycyjnie o ofiary na ogrzewanie kościoła, gdyż nie pomoże nam tapicerowanie ławek jeżeli nie będziemy
mieli czym ogrzać kościoła. Natomiast przy okazji Kolędy już dziś serdecznie
prosimy naszych parafian o wsparcie finansowe, które dopomoże nam uiścić
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płatności, które wciąż spoczywają na nas, po ubiegłorocznej uroczystości Koronacyjnej.
Po raz kolejny zwracają się do Was o pomoc i wyobraźnię miłosierdzia wobec swojej parafii ufamy, że dzięki Bożemu błogosławieństwu i opiece Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia podołamy coraz trudniejszym wyzwaniom przyszłości, a korzystając ze słów Św. Pawła, za Waszą hojność „Bóg według swego
bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę”.
• 11 listopada - w Narodowe Święto Niepodległości, na sumie o godz. 11.00
w kościele Sanktuaryjnym, przez przyczynę Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, Świętych Patronów Polski i Św. Marcina, Patrona dnia, modliliśmy się
w intencji naszej Ojczyzny. Po zakończeniu Mszy Świętej, udaliśmy się procesyjnie do podnóża naszej Kalwarii gdzie przy popiersiu Sługi Bożego Ks.
Kardynała Stefana Wyszyńskiego odmówiliśmy modlitwę za Ojczyznę Ks.
Piotra Skargi, a przedstawiciele naszej Parafii złożyli kwiaty i lampiony przy
pomniku Prymasa Tysiąclecia, który na każdym miejscu swego posługiwania podkreślał wielką miłość do Ojczyzny i troskę o Jej kształt.
• 13 listopada - Zakończenie Jubileuszu Miłosierdzia na Kalwarii w Praszce.
W Bulli „Miserirordiae vultus” ogłaszającej Jubileuszowy Rok Miłosierdzia,
Papież Franciszek napisał „W tym Roku Jubileuszowym niech Kościół stanie się echem Słowa Boga, które brzmi mocno i przekonująco jako słowo
i jako gest przebaczenia, wsparcia, pomocy, miłości. Niech się nie zmęczy
nigdy ofiarowaniem miłosierdzia i niech będzie zawsze cierpliwy w umacnianiu i przebaczaniu. Kościół niech się stanie głosem każdego mężczyzny
i każdej kobiety, niech powtarza z ufnością i bez ustanku: «Wspomnij na
miłosierdzie Twe, Panie, na łaski Twoje, co trwają od wieków»”. Mimo że
ten Rok właśnie dobiegł końca, mamy świadomość nie tracenia na aktualności wezwania abyśmy byli stale pełni przebaczenia, wsparcia, pomocy
i miłości. Zgromadzeni na uroczystej Eucharystii w Archidiecezjalnym
Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce, 13 listopada br., w wielkiej modlitwie dziękczynienia Bogu
prosili aby otrzymawszy miłosierdzie stać się jego świadkiem i stawać się
stale co raz bardziej „Miłosiernym jak Ojciec”. Eucharystii zamykającej
czas łaski Roku Jubileuszowego na Kalwarii w Praszce przewodniczył Ks.
Kanonik dr Andrzej Kuliberda, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego
naszej Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, delegat Arcybiskupa Metropo57

lity Częstochowskiego Wacława Depo. W swoim słowie powitania go na tym
miejscu Ks. Prałat dr Stanisław Gasiński, Kustosz Sanktuarium powiedział:
„Czcigodny Księże, przed rokiem, 13 grudnia, otworzyłeś w naszym Sanktuarium Bramę Miłosierdzia. Dziś dziękując Bogu za Twą posługę, oraz za wszelkie łaski w ludzkich duszach, które dokonały się w tym szczególnym czasie
z niezmierzonego Miłosierdzia Boga, prosimy, abyś wraz z nami wyraził wielkie
dziękczynienie Bogu za ten czas łaski”. Ks. Kustosz powitał także obecną na tej
Eucharystii Panią Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Katarzynę Czochara,
oraz wszystkich zgromadzonych, którzy całymi rodzinami przybyli, aby wziąć
udział w Parafialnym dziękczynieniu za czas łaski Jubileuszu Miłosierdzia.
W Słowie Bożym, główny celebrans odnosząc się do doświadczenia Roku Jubileuszowego, oraz interpretując odczytywaną tego dnia Liturgię Słowa, wybiegał
także w przyszłość zachęcając: „Człowiek, który doświadczył miłosierdzia, który
przyjął łaskę Chrztu Świętego, musi iść i głosić Go innym (...) a Jezus zapewnia
nas, że da nam moc i że choćby nie wiadomo co działo się w świecie, jesteśmy
w Jego rękach. Jeśli, oczywiście przyjęliśmy go do naszego życia jako naszego
Pana i Zbawiciela ”. Wspominając na trwający czas Nowenny przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana podkreślał, że teraz jesteśmy
właśnie w tym czasie, indywidualnej i zbiorowej intronizacji. Podkreślając wymowę tego szczególnego miejsca na mapie Archidiecezji Częstochowskiej jakim
jest Sanktuarium na Kalwarii w Praszce zaznaczył:„To na Kalwarii przypominamy sobie prawdę, ze „tak Bóg umiłował świat”. To na Kalwarii przypominamy
sobie orędzie
nieskończonego
Miłosierdzia
Boga”. Wezwał także
do wielkiej
modlitwy o
rodziny, które przeżywają różnorakie kryzysy,
dodając, że
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Kalwaria w
Praszce jest
także w jakiejś mierze
Sanktuarium
Św. Rodziny.
Ks. Kanonik
wezwał rodziny do wspólnej modlitwy,
ciągłej troski
o swą jedność
i miłość, ale
też podkreślił
że dla Boga i łaski Jego Miłosierdzia nie ma sytuacji bez wyjścia. „Dziękujmy
Bogu za to co stało się naszym udziałem, przepraszajmy za zmarnowane łaski
ale patrzmy z nadzieją na to wszystko co przed nami i bądźmy świadkami miłosierdzia” - kończył Ks. Dyrektor. Na zakończenie Eucharystii Ks. Kustosz wyraził swą wdzięczność wobec Głównego Celebransa za wygłoszone Słowo Boże
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i „za stałą troskę o Sanktuarium w Praszce, wyrażaną na wielu płaszczyznach”.
Ks. Prałat Gasiński podziękował za obecność Pani Poseł, Kalwaryjskiemu Bractwu Męki Pańskiej oraz wszystkim zebranym za dar wspólnej modlitwy. Następnie parafrazując słowa Papieża Franciszka z Bulli „Misericordiaevultus”
w imieniu wszystkich modlił się tymi słowami:
„Kalwaryjska Matko Zawierzenia, Matko Miłosierdzia. Słodycz Twego spojrzenia niech nam stale towarzyszy, abyśmy wszyscy potrafili nieustannie odkrywać
radość z czułości Boga. Nikt tak jak Ty nie poznał głębokości tajemnicy Boga,
który stał się człowiekiem. Wyproś nam aby na Twój wzór wszystko w naszym życiu
zostało ukształtowane przez obecność miłosierdzia, które stało się Ciałem. Matko
Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego, niech Twa pieśń pochwalna, odśpiewana
na progu domu św. Elżbiety, zadedykowana miłosierdziu, wyprasza teraz i zawsze,
dla nas i całego świata, Miłosierdzie, które się rozciąga «z pokolenia na pokolenie». Módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej”.
Na zakończenie Eucharystii, przed Najświętszym Sakramentem została poprowadzona kolejna część Nowenny przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia
Chrystusa za Króla i Pana i odśpiewany uroczyście hymn Magnificat za czas
łaski Roku Jubileuszowego na Kalwarii w Praszce, którego doświadczyli
wierni Parafii Św. Rodziny, oraz liczni pielgrzymi, którzy w tym czasie łaski
przybywali na Kalwarię w Praszce i przechodzili przez Bramę Miłosierdzia,
aby stawać się „Miłosierni jak Ojciec”. Ponieważ Jubileusz Miłosierdzia trwał
do 20 listopada odpusty jubileuszowe niezwiązane z pielgrzymowaniem do
Bramy Miłosierdzia, można było zyskiwać aż do niedzieli Chrystusa Króla.
• 20 listopada - Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - Zakończenie
Roku Miłosierdzia połączone z aktem przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana.
• W parafiach Archidiecezji odprawiona została nowenna przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana. Nowenna rozpoczęła się
w czwartek, 10 listopada i zakończyła się w piątek, 18 listopada br. Główne
uroczystości odbyły się w Łagiewnikach w sobotę, 19 listopada. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata (20 listopada 2016) była przeżywana
w tym roku jako zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia oraz
Jubileuszu 1050. Rocznicy Chrztu Polski. W parafiach Archidiecezji Częstochowskiej również zostały wypowiedziane słowa Aktu Przyjęcia Chrystusa
za Króla i Pana. Za łaski związane z Jubileuszem Miłosierdzia został odśpiewany hymn wdzięczności Bogu.
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Mała Arabka – Św. Maria od Jezusa
UKRZYŻOWANEGO
– Kwiat Ziemi Świętej
Kiedy Jan Paweł II beatyfikował
ją 13 listopada 1983 roku, wydarzenie to przeszło w Polsce niemal bez
echa, bo informacje religijne ze świata w polskich mediach były wówczas
skąpe. Dziś natomiast dzieje Malej
Arabki, kanonizowanej 17 maja 2015
r. przez papieża Franciszka, budzą powszechne zainteresowanie. Jej życie
pełne niesamowitych Bożych darów
fascynuje, ale podziw budzi ogromna
pokora. A ta doszła do takiego stopnia, że Maria zwykła nazywać siebie
„maleńkie nic”. Bóg zazwyczaj wybiera pokornych i ubogich, aby w ich
słabości przejawiać swoją moc, czyni
to prorokami swojego imienia.
Mariam Boauardy urodziła się w
arabskiej rodzinie katolickiego obrządku melchickiego w wiosce I’billin leżącej pomiędzy Nazaretem a Hajfą.
Zycie jej rodziców naznaczone było piętnem cierpienia: 12 kolejnych synów
zmarło jeszcze w kolebce. Zdesperowani rodzice udali się do Betlejem, aby
w Bazylice Narodzenia Jezusa prosić Matkę Najświętsza o córkę. Ich modlitwy
zostały wysłuchane. 5 stycznia 1846 roku urodziła się wymarzona córeczka,
której na chrzcie nadano imię Mariam. Rok później na świat przyszedł chłopiec
Boulos. Jednakże dzieci były jeszcze małe, najpierw umarł ojciec – powierzając
wcześniej swoje pociechy opiece Matki Bożej i Św. Józefa . Niedługo potem
zmarła matka. Zgodnie ze zwyczajem osierocone dzieci zostały zabrane przez
rodzinę i rozłączone na zawsze. Boulos, adoptowany przez siostrę matki, pozostał w Galilei, Mariam przeszła pod opiekę bogatego stryja, który niedługo
potem przeniósł się do Aleksandrii. W domu stryja dziewczynka żyła w dostatku. To tam, kiedy miała 6 lat, zauważono u niej skłonności do modlitwy i kon62

templacji. To również tam, bawiąc się w ogrodzie, usłyszała w swoim wnętrzu
głos: „Widzisz, wszystko przemija. Jeżeli jednak oddasz mi swoje serce, Ja będę
z tobą na zawsze”. Nigdy nie zapomniała tych słów. Kiedy Mariam miała 13
lat, stryj, wbrew jej woli, zaręczył ją z jednym z krewnych. Mariam jednak
podjęła już decyzję. W akcie protestu ścięła włosy. Rozgniewany stryj odesłał
ją do najcięższych prac razem z niewolnicami. Dziewczyna bardzo tęskniła za
bratem. Pewien muzułmanin, który miał przekazać jej list do niego, namawiał
ją, by przeszła na islam, ale ona odpowiedziała: „Nigdy! Jestem córką Kościoła
Katolickiego i pozostanę nią na zawsze”. Stanowcza odmowa niewolnicy tak
rozwścieczyła mężczyznę, że podciął jej gardło i porzucił w odludnym miejscu. Ona jednak przeżyła, co graniczyło z cudem, gdyż zbrodniarz przeciął jej
aortę tętniczą. Tak opisywała swój stan: „Miałam odczucie, jakbym znalazła
się przed tronem Trójcy Świętej. Poczucie niesamowitego szczęścia. Była tam
Matka Boża i moi rodzice, ale ja czułam, że księga mojego życia jeszcze się
nie wypełniła i muszę wrócić na ziemię”. Mariam obudziła się w jakiejś grocie,
widząc tajemniczą kobietę ubraną w lazurową suknię. Przez 40 dni kobieta ta
opiekowała się nią, karmiła, lecz niewiele mówiła. Mariam bardzo smakowała jej zupa, więc poprosiła o więcej. Wtedy usłyszała: „Mariam, bądź zawsze
zadowolona z tego, co masz. Nie żądaj nigdy niczego więcej”. Dziewczyna
nie była wówczas świadoma, że to Matka Boska. Przed rozstaniem opiekunka
zarysowała jej przyszłość: „Nie zobaczysz już swojej rodziny, wyjedziesz do
Francji, gdzie wstąpisz do zakonu. Będziesz najpierw dzieckiem Św. Józefa,
zanim staniesz się córką Św. Teresy. Przyjmiesz habit karmelitański w jednym
domu zakonnym, śluby złożysz w drugim, a umrzesz w trzecim – w Betlejem”.
Wszystko spełniło się co do joty. Przedtem przyszło jej jednak przeżyć ciąg
niezwykłych wydarzeń. Mariam przeniosła się do Jerozolimy, gdzie została niesłusznie oskarżona o kradzież i wtrącona do więzienia, jednak po dwóch dniach
prawdziwa sprawczyni przyznała się, dzięki czemu Marian wypuszczono na
wolność. W Bejrucie straciła wzrok, po czym odzyskała – jak wierzyła, dzięki
modlitwie. Przeżyła również upadek z dużej wysokości. Potem wyjechała do
Francji , gdzie w wieku 19 lat została przyjęta do sióstr Św. Józefa w Marsyli.
Po dwóch latach w czerwcu 1867 r. wstąpiła do Karmelu w Pau, a następnie
została współzałożycielką pierwszego karmelu w Mangalore w Indiach, skąd
wyjechała wskutek silnych ataków szatana. Wreszcie trafiła do Betlejem i tam
założyła klasztor na Wzgórzu Dawidowym , zgodnie z tym co powiedział Jej
Jezus jeszcze we Francji: „Na kolebce ojca mego Dawida zbudujesz mi dom”.
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Tutaj też , tak jak przepowiedziała jej Maryja zmarła w wieku 33 lat, dnia
26 sierpnia 1878 roku. Obdarzona była darami nadprzyrodzonymi takimi jak
bilokacja, ekstazy ( przyzywała ich czasem po kilka dziennie), czytanie w ludzkich sercach, przepowiadanie przyszłości oraz stygmaty, które pojawiły się
regularnie w czwartek i piątek, zawsze w tych samych miejscach ciała – jak
u Chrystusa Ukrzyżowanego. Radziła siostrom: „Pamiętajcie, że gdybyście miały przed sobą całe morze, to weźcie tylko tyle, ile konieczne” albo: „W piekle
znaleźć można wszystkie cnoty z wyjątkiem pokory, w niebie wszystkie wady
z wyjątkiem pychy. Oznacza to, że Bóg wszystko wybacza duszy pokornej, ale
za nic uważa największą cnotę pozbawioną pokory” . Duch św. wybrał ją na
szczególną swoją apostołkę. Obdarzył darami i łaskami niejako w nadmiarze,
aby poruszyć serca niedowiarków, aby „oschłym wlać zachętę i rozgrzać serca
twarde”. Pewnie mało kto wie, że ułożyła słowa modlitwy do Ducha Świętego:
Duchu Święty, natchnij mnie. Miłości Boża pochłoń mnie. Maryjo, Matko moja
spójrz na mnie. Z Jezusem błogosław mnie. Od wszelkiego zła, od wszelkiej
iluzji , od wszelkiego niebezpieczeństwa – zachowaj mnie !”. Świętość Mariam uświadamia nam niezwykłe Bogactwo i różnorodność Bożego działania,
a przede wszystkim to, że jesteśmy narzędziem Boga. On nas sobie wymarzył.
Mariam była jedynym i niepowtarzalnym marzeniem Boga. Św. Jan Paweł II
w homilii beatyfikacyjnej powiedział: „Wszystko oddała miłości. Jej miłość do
Chrystusa była potężna jak śmierć; nie zdołały jej ugasić bolesne próby, wręcz
przeciwnie – były dla niej oczyszczeniem i umocnieniem. Ona oddała wszystko
dla tej miłości. Cale życie tej młodej Arabki, pełne niezwykłych darów mistycznych, było w świetle Ducha Świętego – świadomą i nieodwołalną odpowiedzią
na powołanie do świętości, czyli odpowiedzią na ów odwieczny plan zbawienia
(... ). Mała Maria miała możliwości ukończenia wyższych studiów, jednakże to
nie przeszkadzało jej w osiągnięciu tej pełni poznania będącego najwyższą wartością, którym Chrystus obdarował nas, umierając na krzyżu”. Ks. prałat Stanisław Gasiński ESSH, przywiózł z Pielgrzymi do Ziemi Świętej jej relikwie,
które docelowo będą umieszczone w Kaplicy „Siedmiu Boleści Matki Bożej”,
w najniższym poziomie Kościółka „Ecce Homo” w Dolinie Męki Pańskiej na
naszej Kalwarii.
Jej wspomnienie liturgiczne obchodzone jest w Kościele rzymskokatolickim
w dies natalis (26 sierpnia). Ponieważ 26 sierpnia w polskim Kościele przypada
uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej, zakony karmelitańskie wspominają Małą Arabkę dzień wcześniej (25 sierpnia).
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REKOLEKCJE ADWENTOWE
Parafia Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce
11 - 13 grudnia 2016 roku
III Niedziela Adwentu – 11. XII 2016 r.
Rozpoczęcie rekolekcji
8.00
9.30
11.00
17.00

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

Poniedziałek
9.00
/Sanktuarium / Msza św. z nauka ogólną.
11.00 – 12.30 Odwiedziny obłożnie chorych w domach.
15.30 Msza św. z nauką dla dzieci i ich opiekunów.
17.00 Msza św. z nauką ogólną dla młodzieży i dorosłych.
- Nauka stanowa dla młodzieży od I klasy gimnazjalne wzwyż.

Wtorek – Dzień spowiedzi św.
– zakończenie rekolekcji.
9.00
11.00
15.30
17.00

/Sanktuarium / Msza św. z nauką ogólną dla II zmiany
z komunią św. generalną.
/Sanktuarium / Msza św. dla chorych, samotnych i starszych wiekiem,
z komunią św. generalną. Po tej Eucharystii nabożeństwo
dla chorych na sposób Lourdzki.
Msza św. dla dzieci szkół podstawowych i młodzieży
gimnazjalnej.
Msza św. z nauką ogólną dla dorosłych i młodzieży ponad gimnazjalnej.
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PLAN SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ
13 XII / Wtorek /
Rano 8.30 – 11.30
dla dzieci, młodzieży, dorosłych
– drugiej zmiany, chorych, starszych wiekiem.
Po południu 15.00 Szkoły Podstawowe i Gimnazjum oraz dorośli.
16.00 – 17.00 Młodzież szkół średnich ponad gimnazjalnych w tym przyszłoroczni kandydaci do bierzmowania.
Rekolekcjom przewodniczył będzie Ks. Prałat Władysław Zązel z Kamesznicy.

Rok 2017 będzie w polskim Kościele rokiem
Świętego Brata Alberta.
Z tej okazji biskupi uczestniczący w 373. zebraniu
plenarnym Konferencji Episkopatu Polski
zatwierdzili list pasterski, który zostanie odczytany
w kościołach 18 grudnia br.
Decyzję o ustanowieniu w Kościele w Polsce Roku Świętego Brata Alberta
biskupi podjęli podczas październikowego zebrania plenarnego KEP. Wniosek
w tej sprawie skierowali do hierarchów s. Krzysztofa Maria Babraj, przełożona
generalna Zgromadzenia Sióstr Albertynek oraz Wojciech Bystry, przewodniczący Towarzystwa pomocy im. św. Brata Alberta.
Rok Świętego Brata Albetra rozpocznie się 25 grudnia 2016, czyli w dniu 100.
rocznicy śmierci świętego i potrwa do kolejnych świąt Narodzenia Pańskiego. Jak
wskazuje przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki,
inicjatywa będzie doskonałą kontynuacją ogłoszonego przez papieża Franciszka Roku Świętego Miłosierdzia i obchodzonego w Kościele w Polsce Jubileuszu
1050-lecia Chrztu Polski.
W 2017 roku przypada też 35-lecie powstania Towarzystwa Pomocy im.
Brata Alberta. Ta pierwsza w Polsce organizacja pozarządowa wspierająca bezdomnych zajmuje się prowadzeniem schronisk i noclegowni, prowadzi kuchnie
i łaźnie, organizuje również szkolenia dla pracowników i wolontariuszy.
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Również Sejm ustanowi rok 2017
rokiem Adama Chmielowskiego
- św. Brata Alberta.
Podczas Roku Świętego Brata Alberta w całej Polsce organizowane
będą wystawy i spotkania przypominające działalność Adama Chmielowskiego. Z tej okazji w maju na Jasnej
Górze odbędzie się nocne czuwanie
wspólnot albertyńskich, zaś w czerwcu w krakowskim sanktuarium Jana
Pawła II odprawiona zostanie Msza
z udziałem Konferencji Episkopatu
Polski.
Zapraszamy przy tej okazji częściej do naszej Kaplicy Miłosierdzia
w kościele Św. Rodziny, gdzie przy
obrazie i relikwiach Św. Brata Alberta
będziemy się modlić za jego przyczyną, abyśmy zgodnie z jego słowami
stawali się dobrymi jak chleb i nieśli
pomoc innym, pełni wyobraźni miłosierdzia.
„Patrzę na Jezusa w Jego Eucharystii: czyż Jego miłość mogłaby obmyślić
jeszcze coś piękniejszego? Skoro jest Chlebem i my bądźmy chlebem. Skąpy
jest ten, kto nie jest jak On. Dawajmy siebie samych.”
Św. Brat Albert
Modlitwa za przyczyną Św. Brata Alberta
Boże, nieskończenie dobry i miłosierny, wejrzyj na zasługi Świętego Brata Alberta, który za przykładem Twego Syna stał się bratem wszystkich ludzi
i przez pokorną posługę najbardziej opuszczonym i skrzywdzonym, ocalał w
nich godność ludzką i wzbudzał wiarę w Twoją Opatrzność. Przez Jego wstawiennictwo racz łaskawie użyczyć mi łaski..., o którą z ufnością Cię proszę.
Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
Święty Bracie Albercie
Módl się za nami.
67

Program duszpasterski kościoła
w Polsce na rok liturgiczny 2016/2017
Idźcie i głoście
Proponowany program jest czwartym, ostatnim rokiem realizacji cyklu: Przez Chrystusa, z Chrystusem,
w Chrystusie. Przez wiarę i chrzest do świadectwa.
Potrzebna jest kontynuacja działań z lat poprzednich.
Dalej należy odkrywać duchowość chrzcielną i żyć
nią w codzienności. Celem podstawowym programu jest podjęcie działań zmierzających do ukształtowania w wiernych duchowości chrzcielnej, która
winna w nas dojrzewać i rozwijać się na drodze dorosłego życia, po przyjęciu chrztu. Ostatni etap Programu duszpasterskiego będziemy przeżywać pod
szczególnym patronatem Matki Bożej Fatimskiej,
w związku z 100. rocznicą objawień. Odczytujemy
ten znak jako wezwanie, by głosić w naszej Ojczyźnie, w naszych diecezjach i parafiach przesłanie Fatimy. Wyzwaniem staje się dla nas także Rok Świętego
Brata Alberta, ogłoszony przez Konferencję Episkopatu Polski w związku z 100. rocznicą śmierci „Brata
naszego Boga”.

Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa Chrystusa
za Króla i Pana
Nieśmiertelny Królu Wieków, Panie Jezu Chryste, nasz Boże i Zbawicielu!
W Roku Jubileuszowym 1050-lecia Chrztu Polski, w roku Nadzwyczajnego
Jubileuszu Miłosierdzia, oto my, Polacy, stajemy przed Tobą [wraz ze swymi
władzami duchownymi i świeckimi], by uznać Twoje Panowanie, poddać się
Twemu Prawu, zawierzyć i poświęcić Tobie naszą Ojczyznę i cały Naród.
Wyznajemy wobec nieba i ziemi, że Twego królowania nam potrzeba. Wyznajemy, że Ty jeden masz do nas święte i nigdy nie wygasłe prawa. Dlate68

go z pokorą chyląc swe czoła przed Tobą, Królem Wszechświata, uznajemy
Twe Panowanie nad Polską i całym naszym Narodem, żyjącym w Ojczyźnie
i w świecie.
Pragnąc uwielbić majestat Twej potęgi i chwały, z wielką wiarą i miłością
wołamy: Króluj nam Chryste!
– W naszych sercach – Króluj nam
Chryste!
– W naszych rodzinach – Króluj nam
Chryste!
– W naszych parafiach – Króluj nam
Chryste!
– W naszych szkołach i uczelniach
– Króluj nam Chryste!
– W środkach społecznej komunikacji – Króluj nam Chryste!
– W naszych urzędach, miejscach
pracy, służby i odpoczynku – Króluj nam
Chryste!
– W naszych miastach i wioskach
– Króluj nam Chryste!
– W całym Narodzie i Państwie Polskim – Króluj nam Chryste!
Błogosławimy Cię i dziękujemy Ci Panie Jezu Chryste:
– Za niezgłębioną Miłość Twojego Najświętszego Serca – Chryste nasz
Królu, dziękujemy!
– Za łaskę chrztu świętego i przymierze z naszym Narodem zawarte przed
wiekami – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za macierzyńską i królewską obecność Maryi w naszych dziejach – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za Twoje wielkie Miłosierdzie okazywane nam stale – Chryste nasz Królu, dziękujemy!
– Za Twą wierność mimo naszych zdrad i słabości – Chryste nasz Królu,
dziękujemy!
Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za
wszelkie nasze grzechy, a zwłaszcza za odwracanie się od wiary świętej, za
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brak miłości względem Ciebie i bliźnich. Przepraszamy Cię za narodowe grzechy społeczne, za wszelkie wady, nałogi i zniewolenia. Wyrzekamy się złego
ducha i wszystkich jego spraw.
Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu Prawu. Zobowiązujemy się porządkować całe nasze życie osobiste, rodzinne i narodowe według
Twego prawa:
– Przyrzekamy bronić Twej świętej czci, głosić Twą królewską chwałę
– Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy pełnić Twoją wolę i strzec prawości naszych sumień – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy troszczyć się o świętość naszych rodzin i chrześcijańskie
wychowanie dzieci – Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy budować Twoje królestwo i bronić go w naszym narodzie
– Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
– Przyrzekamy czynnie angażować się w życie Kościoła i strzec jego praw
– Chryste nasz Królu, przyrzekamy!
Jedyny Władco państw, narodów i całego stworzenia, Królu królów i Panie
panujących! Zawierzamy Ci Państwo Polskie i rządzących Polską. Spraw, aby
wszystkie podmioty władzy sprawowały rządy sprawiedliwie i stanowiły prawa zgodne z Prawami Twoimi.
Chryste Królu, z ufnością zawierzamy Twemu Miłosierdziu wszystko, co
Polskę stanowi, a zwłaszcza tych członków Narodu, którzy nie podążają Twymi drogami. Obdarz ich swą łaską, oświeć mocą Ducha Świętego i wszystkich
nas doprowadź do wiecznej jedności z Ojcem.
W imię miłości bratniej zawierzamy Tobie wszystkie narody świata,
a zwłaszcza te, które stały się sprawcami naszego polskiego krzyża. Spraw,
by rozpoznały w Tobie swego prawowitego Pana i Króla i wykorzystały czas
dany im przez Ojca na dobrowolne poddanie się Twojemu panowaniu.
Panie Jezu Chryste, Królu naszych serc, racz uczynić serca nasze na wzór
Najświętszego Serca Twego.
Niech Twój Święty Duch zstąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Niech
wspiera nas w realizacji zobowiązań płynących z tego narodowego aktu, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia.
W Niepokalanym Sercu Maryi składamy nasze postanowienia i zobowiązania. Matczynej opiece Królowej Polski i wstawiennictwu świętych Patronów
naszej Ojczyzny wszyscy się powierzamy.
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Króluj nam Chryste! Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie
– na większą chwałę Przenajświętszej Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby
naszą Ojczyznę i świat cały objęło Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia,
królestwo świętości i łaski, królestwo sprawiedliwości, miłości i pokoju.
* * *
Oto Polska w 1050. rocznicę swego Chrztu
uroczyście uznała królowanie Jezusa Chrystusa.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku,
teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Zakończył się Jubileusz Miłosierdzia i możliwość uzyskiwania odpustów związanych z tym szczególnym czasem. Przypominamy jednak poniższy Dekret Penitencjarii Apostolskiej i tym bardziej zachęcamy do jak najczęstszego odmawiania Koronki do Bożego Miłosierdzia w naszym Sanktuarium, przed Chrystusem Eucharystycznym w Tabernakulum, a szczególnie do wspólnej celebracji
tej modlitwy w każdy piątek w naszej Parafii, o godz. 16.40, a w ostatnie piątki
miesiąca o godz. 15.00 (po niej comiesięczna Droga Krzyżowa).

Dekret

o związaniu odpustów z Koronką
do Miłosierdzia Bożego

Penitencjaria Apostolska na mocy uprawnień specjalnie udzielonych jej
przez Papieża postanawia, co następuje:
Odpustu zupełnego pod zwykłymi warunkami (mianowicie sakramentalna
spowiedź, Komunia eucharystyczna i modlitwa w intencjach Ojca Świętego)
udziela się w granicach Polski wiernemu, który z duszą całkowicie wolną
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od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu pobożnie odmówi Koronkę
do Miłosierdzia Bożego w kościele lub kaplicy wobec Najświętszego
Sakramentu Eucharystii, publicznie wystawionego lub też przechowywanego
w tabernakulum.
Jeżeli zaś ci wierni z powodu choroby (lub innej słusznej racji) nie będą
mogli wyjść z domu, ale odmówią Koronkę do Miłosierdzia Bożego z ufnością
i z pragnieniem miłosierdzia dla siebie oraz gotowością okazania go innym,
to pod zwykłymi warunkami również zyskują odpust zupełny, z zachowaniem
przepisów co do „mających przeszkodę”, zawartych w normach 24 i 25 „Wykazu
odpustów” („Enchiridii Indulgentiarum”).
W innych zaś okolicznościach odpust będzie cząstkowy. Niniejsze
zezwolenie zachowa wieczystą ważność, bez względu na jakiekolwiek przeciwne
zarządzenia.
+ Alojzy de Magostris
Arcybiskup tyt. Novenris
Pro-Penitencjarz Większy

DOBA EUCHARYSTYCZNA
od 31 XII 2016– 01 I 2017 roku

Plan adoracji Najświętszego Sakramentu
przez wiernych poszczególnych rejonów parafii
8.00
8.30

9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00

Msza Święta
Rozpoczęcie Adoracji Najświętszego Sakramentu.
ul. Skłodowskiej 1
(Młodzież od klas I Gimnazjum wzwyż prowadzą katecheci świeccy
z ks. wikariuszem )

Skłodowskiej 5.
ul. Listopadowa 15
ul. Listopadowa 17
ul. Listopadowa 20
ul. Listopadowa 22
ul. Listopadowa 24
ul. Skłodowskiej 3
ul. Chłopska, ul. Rolnicza,
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17.00
18.00

19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
01.00
02.00
03.00
04.00
05.00
06.00
07.00
8.00

ul. Kolorowa, ul. Maków,
ul. Astrów, ul. Bratków,
ul. Chabrów, Tulipanów,
ul. Mickiewicza, Niemcewicza,
Małachowskiego, Kołłątaja,
Staszica, Mickiewicza 28 A,
Dzieci Maryi, Ministranci
i Lektorzy.
MSZA ŚWIĘTA
NA ZAKOŃCZENIE
STAREGO ROKU
Kalwaryjskie Bractwo Męki
Pańskiej w Praszce, Koła
Różańcowe ze Szyszkowa
i Wygiełdowa, Pilawy, Fabryczna i Fabryczna 22, Szyszków
i Wygiełdów.
Mickiewicza 24
Mickiewicza 26
Kościuszki 40 i 42
Kościuszki 34
Kościuszki 36, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Akcja Katolicka
„Nazaret”.
PASTERKA EUCHARYSTYCZNA
Róża męska Różańcowa św. Józefa,
Róża żeńska Różańcowa św. Rodziny
Róża żeńska Różańcowa Matki Bożej Nieustającej Pomocy
Róża żeńska Różańcowa Matki Bożej Fatimskiej
Renciści, Emeryci, domki jednorodzinne ul. Kościuszki i ul. Kościuszki 27
ul. Obr. Pokoju 1, Grupa Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego,
Ruchy Prorodzinne.
ul. G. Zapolskiej, Kosmonautów, i domki jednorodzinne
ul. Obr. Pokoju, Rada Duszpasterska i Parafialna Rada Ekonomiczna.
Msza święta na zakończenie adoracji
Plan Mszy św. w Nowy Rok - niedzielny

Serdecznie zapraszamy!
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KATECHEZA CHRZCIELNA
W NASZEJ PARAFII
Katechezę chrzcielną trzeba najpierw głosić rodzicom, aby dobrze zrozumieli, na
czym polega istota Chrztu Świętego. Dopiero to pozwoli im wprowadzać dzieci
w tajemnice rzeczywistości ich chrztu.
Kościół w czasie obrzędów chrztu wskazuje na wagę tego zobowiązania, które biorą na siebie rodzice:
”Drodzy rodzice, prosząc o chrzest dla swoich dzieci, przyjmujecie na siebie
obowiązek wychowania ich w wierze, aby zachowując Boże przykazania,
miłowali Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście
świadomi tego obowiązku?”
Katecheza chrzcielna w naszej parafii dla rodziców przygotowujących się do
Chrztu Św. swych dzieci, oraz kandydatów na rodziców chrzestnych, zasadniczo w każdą II sobotę miesiąca o godz. 19.00 w Auli Katechetycznej.
TERMINY:
07 stycznia, godz. 19.00,
11 lutego, godz. 19.00,
11 marca, godz. 19.00,
12 kwietnia (Wielka Środa), godz. 19.00,
12 maja, godz. 19.00,
11 czerwca, godz. 19.00,
08 lipca, godz. 19.00,
05 sierpnia, godz. 19.00,
09 września, godz. 19.00,
07 października, godz. 19.00,
10 listopada, godz. 19.00,
09 grudnia, godz. 19.00.
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I ROCZNICĘ CHRZTU ŚWIĘTEGO
w 2017 roku obchodzą nasze dzieci
„Chrzest oświeca nas wewnętrznie światłem
Jezusa. Na mocy tego daru osoba ochrzczona jest
powołana, by sama stała się „światłem” dla braci,
światłem wiary, którą otrzymał, zwłaszcza dla tych,
którzy są w ciemnościach i nie dostrzegają żadnych
przebłysków jasności na horyzoncie swego życia.”
Papież Franciszek

Styczeń
Marzec:

Antonia Olszańska
Zuzanna Przybył, Olga Zadworna, Noah Nikolaus Wollner,
Nadia Wesoła
Kwiecień: Iwo Tomczyk
Maj:
Iga Marcelina Pierzchała, Aleksandra Zofia Mysiura
Czerwiec: Emily Lucyna June Ford, Hanna Grzebiela, Hanna Straszak,
Wiktor Stanisław Zajączkowski, Szymon Stanisław Sołtysiak
Lena Weronika Derek, Kuba Iwo Górka, Zuzanna Natalia
Lipiec:
Rabiega, Victor Marian Cuper
Anna Pawlak, Stanisław Stanaszek, Bruno Makles, Julianna
Sierpień:
Justyna Gołdyn
Wrzesień: Wojciech Łukasz Suchański, Józef Franciszek Krych, Brajan
Mariusz Kopański, Dagmara Wanda Czaplicka, Oskar Kobiałka
Październik: Miłosz Łukasz Polak, Pola Kaya Kruk, Amelia Lena Zadworna
Listopad:
Konrad Kazimierz Pawelec
Grudzień: Dawid Dublasiewicz, Hanna Pietrzykowska, Szymon Małycha,
Mikołaj Preś, Judyta Sokołowska
„Pierwsze urodziny - to rocznica zrodzenia do życia, zaś rocznica chrztu,
to rocznica zrodzenia dla Kościoła.”
Papież Franciszek

75

Msze św. dziękczynno-błagalna rocznicy Chrztu św. jest odprawiana
w naszej rodzinie parafialnej, zwykle w każdą ostatnią niedzielę miesiąca o godz.
11.00. Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie na kolędzie lub z miesięcznym
wyprzedzeniem, przybycia z dzieckiem do kościoła na proponowany czy też inny
dzień. Po Mszy św. niedzielnej udzielmy dziecku specjalnego błogosławieństwa.
Prosimy ze sobą zabrać na tę Mszę św. świecę chrzcielną dziecka, można też
zaprosić rodziców chrzestnych.

I ROCZNICĘ ZAWARCIA SAKRAMENTALNEGO
ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO
„Kiedy Chrystus wysyłał swoich uczniów po raz
pierwszy, by głosili Dobra Nowinę, wysyłał ich po
dwóch (por. Mk 6,7) Wy także jesteście wysyłani we
dwoje- poprzez ten wielki sakrament, który czyniąc
was mężem i żoną- czyni was zarazem świadkami
Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. (…) Macie wypełniać to posłannictwo całym swoim życiem.
Macie w sposób szczególny dawać świadectwo”.
Św. Jan Paweł II

W 2017 roku będą obchodzić następujące pary małżeńskie:
Kwiecień:

Piotr Kociubiński i Marta Mysiura, Łukasz Rozik i Michalizna
Sójka, Sebastian Krawczyk i Iwona Hanos, Leszek Duda
i Magdalena Krzemińska
Maj:
Paweł Andruszkiewicz i Adrianna Piotrowska
Czerwiec: Szymon Młynarczyk i Aneta Szecel
Lipiec:
Łukasz Kukuł i Ewelina Szandała
Sierpień:
Grzegorz Śliwa i Patrycja Bernaś, Karol Dzionek i Joanna
Nowakowska, Paweł Cebula i Anita Tomczyk, Rafał Włóka
i Barbara Czechowicz
Wrzesień: Tomasz Wiendlocha i Magdalena Zawis, Adrian Wuszt i Monika
Puchalska, Damian König i Justyna Wypych
Październik: Hubert Wiśniewski i Iwona Koziołek, Wojciech Błach i Patrycja
Kluzowska, Sylwester Placek i Daria Włoch
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Listopad:
Grudzień:

Dawid Łuczak i Małgorzata Stasiak
Krzysztof Kopański z Pauliną Olek

„Wyżej będzie ceniona prawdziwa miłość małżeńska i kształtować się będzie
o niej opinia publiczna, jeśli małżonkowie chrześcijańscy wyróżnią się w tej
miłości dowodami wierności i harmonii”.
z tekstów Soboru Watykańskiego II

Wszystkim Wam składamy najserdeczniejsze życzenia:
nieustannej opieki Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
pełni Bożych darów: zdrowia, radości, życzliwości
od najbliższych i nie tylko, uśmiechu na każdy dzień

Duszpasterze z parafii Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce

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

I ROCZNICA ŚMIERCI OSÓB ZMARŁYCH
Z NASZEJ RODZINY PARAFIALNEJ
„Dzisiejszy świat bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje odkryć na
nowo sens życia i śmierci w perspektywie życia wiecznego. W oderwaniu od niej współczesna kultura, która powstała, by wywyższyć
człowieka i jego godność, paradoksalnie zamienia się w kulturę
śmierci, bowiem tracąc z oczu horyzont Boży, staje się niejako więźniem świata, ulega lękowi i rodzi, niestety, liczne patologie indywidualne i zbiorowe”.
Św. Jan Paweł II

Znana jest praktyka tzw. Mszy św. gregoriańskich. Zgodnie ze
starożytnym zwyczajem, sięgającym czasów papieża Grzegorza
Wielkiego, przez 30 kolejnych dni odprawia się Msze św. za zmarłego. Kongregacja Soboru Vatykańskiego II wyjaśniła, że „gregorianka” zachowują swą
aktualność i z woli Kościoła posiada te same owoce wstawiennicze, jakie dotychczas przypisywał jej praktyka Kościoła i pobożność wiernych, także wte77

dy gdy faktycznie zostanie przerwana z powodu przeszkody nieprzewidzianej
(np. choroby celebransa).
W 2016 roku po nagrodę do Pana odeszli:

Styczeń:
Luty:
Marzec:

Julian Bruś, Edward Kalemba
Joanna Jungowska, Stanisława Wolna
Zygmunt Sikorski, Stefan Borgoń, Eugeniusz Mazurek,
Jan Zagrodnik
Kwiecień: Franciszek Molski, Piotr Haładyn, Dorota Szewczyk,
Marian Bielawski, Adam Staszewski, Marian Karbowiak
Maj:
Teresa Placek
Lipiec:
Marian Michnik, Zdzisław Borgul
Sierpień:
Jan Obała, Mariusz Tkacz, Marian Kokot
Wrzesień: Zofia Stasiak, Zygmunt Pałyga, Stefania Mielcarek
Październik: Ryszard Pilak
Listopad: Stanisława Krzemińska, Paweł Bruś, Irena Szaniec

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
„Kościół od zawsze wzywał do modlitwy za zmarłych. Zachęca on ludzi
wierzących, by tajemnicę śmierci postrzegali nie jako ostatnie słowo o losie
człowieka, lecz jako przejście do życia wiecznego. «Gdy rozpadnie się dom
doczesnej pielgrzymki – czytamy w Prefacji – znajdą przygotowane w niebie
wieczne mieszkanie»”.
Św. Jan Paweł II

WSPÓLNE JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE
Z ODNOWIENIEM PRZYRZECZEŃ
NA SUMIE ODPUSTOWEJ
„Oby ludzie trzeciego tysiąclecia, spotykając się w każdą niedzielę z Kościołem radośnie świętującym tajemnicę, z której czerpie całe swoje życie, mogli
spotykać samego zmartwychwstałego Chrystusa. Jego uczniowie zaś, odnawia78

jąc się nieustannie przez cotygodniową pamiątkę Paschy, niech stają się coraz
bardziej wiarygodnymi głosicielami zbawczej Ewangelii i aktywnymi budowniczymi cywilizacji miłości”.

Św. Jan Paweł II

Msza św. sprawowana z racji małżeńskich rocznic
wraz z obrzędem ślubowania jest darem złożonym
współmałżonkowi, czy też przez dzieci swoim rodzicom.
Prosimy w zakrystii podać do 13 grudnia 2016 roku (rekolekcje adwentowe)
uczestnictwo ze współmałżonkiem w tej uroczystości odnowienia przyrzeczeń
małżeńskich na sumie odpustowej 30 grudnia br. o godz. 17.00.

DROGIM JUBILATOM, samych dobrych i pogodnych dni,
pełni Bożych łask i opieki Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia,
zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności życzą
Ksiądz prałat i ks. wikariusz

Piątek, 30 XII 2016 roku
SUMA ODPUSTOWA
KU CZCI ŚW. RODZINY
O GODZ. 17.00
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