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„Weselcie się już zastępy Aniołów, w niebie: 
weselcie się, słudzy Boga. 

Niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, 
gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo.” 

Exultet



Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskie-
go życzymy, by obchodzenie fundamental-
nych wydarzeń dla chrześcijan dało każde-
mu z nas doświadczenie radości, pokoju  
i nadziei. Chrystus, który zmartwychwstaje, 
chce naszego szczęścia, dlatego Jego bło-
gosławieństwo niech dotknie naszej wiary, 
naszych rodzin i codziennych obowiązków. 
Niech Kalwaryjska Matka Zawierzenia najści-
ślej złączona ze zbawczym dziełem swojego 
Syna otacza opieką i wyprasza dary Ducha 
Świętego oraz potrzebne siły na każdy dzień. 
Jej zawierzamy wszystkie intencje Dobro-
czyńców Kalwarii w Praszce, prosząc o obfi-
tość łask i Boże błogosławieństwo.

Z serdecznymi świątecznymi pozdrowienia-
mi oraz darem modlitwy.

Ks. prałat Stanisław Gasiński - proboszcz

Ks. Paweł Górecki - wikariusz

Parafialna Rada Duszpasterska 

Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej
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GŁOS Z KALWARII W PRASZCE
Biuletyn Parafii Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa na Kalwarii  

w Praszce „Familia Christiana” był wydawany od 1991 roku do 2011 roku. 
Po dekrecie Arcybiskupa Dr Stanisława Nowaka ówczesnego Metropolity 
Częstochowskiego ustanawiającym Sanktuarium Pasyjno-Maryjne „Kal-
waria Praszkowska” w Parafii Świętej Rodziny dnia 06.10.2011 roku l. dz. 
957, rozpoczęto wydawanie owego biuletynu pod tytułem „Kalwaria Prasz-
kowska”. Arcybiskup Dr Wacław Depo Metropolita Częstochowski po uko-
ronowaniu papieskimi koronami wizerunku Matki Boskiej Kalwaryjskiej 
w Praszce wydał dekret dnia 25 marca 2015 roku l. dz. 406/K-D/2015 na-
dający nazwę temu sanktuarium: Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyj-
no-Maryjnego Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce. 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wiernych od nr 81 w 2019 roku biu-
letyn Archidiecezjalnego Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego Kalwaryjskiej 
Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce otrzymuje tytuł: Głos z Kalwarii  
w Praszce. 

Biuletyn „Głos z Kalwarii w Praszce” ma głównie charakter informacyjny 
i jest skierowany do wszystkich parafian, na czele z członkami stowarzyszeń  
i grup działających w parafii Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce. Pismo po-
myślane jest jako dzielenie się doświadczeniami, osiągnięciami a także wspól-
nym rozwiązywaniem problemów, zmierzającymi do lepszego poznania się  
i pojmowania wspólnej odpowiedzi na ewangeliczne wezwanie Jana Pawła II: 
„Duc in altum!” Wypłyń na głębię!. Przez 30 lat istnienia naszej parafii konsoli-
dowało mieszkańców naszej nowej parafii a od 2011 roku pomagało rozpropa-
gować i ugruntować duchowość kalwaryjską w naszym Sanktuarium.

Biuletyn ten, od początku jego istnienia, rozprowadzany jest przez Pomoc-
ników Ewangelizacyjnych w parafii i pozna nią, również wśród pielgrzymów 
przybywających na Kalwarię w Praszce. 

„Głos z Kalwarii w Praszce” to kwartalnik, w którym zamieszczane są arty-
kuły o tematyce religijnej, teologicznej, moralnej, podejmujący tematy wycho-
wawcze i rodzinne, publikujący teksty literackie i poświęcone historii Kościoła 
w Polsce oraz na świecie. Pierwszym redaktorem naczelnym od początku jest 
ks. prałat dr Stanisław Gasiński. Pomysł wydawania czasopisma „Familia Chri-
stiana” narodził się w 1991 roku, kiedy to rozpoczęto budowę Ośrodka For-
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macji Rodzinnej w Parafii Świętej Rodziny na Makowym Wzgórzu w Praszce 
dla dekanatu praszkowskiego o czym jest mowa w pierwszym numerze tegoż 
biuletynu. Pismo było drukowane od początku w Wydawnictwie Diecezjalnym  
w Częstochowie w nakładzie nie przekraczającym 2 tys. egzemplarzy. Odpowia-
dając na życzenie Ojca św. Jana Pawła II wypowiedziane w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej w dniu 19 sierpnia 2002 roku „Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje 
także w Praszce. Módlcie się tam za mnie”, uwzględniając fakt przybywania do 
kościoła Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej w Praszce pielgrzymek nie 
tylko z terenu Archidiecezji Częstochowskiej ale i sąsiedniej Diecezji Opolskiej  
ks. Abp dr Stanisław Nowak dnia 11.10.2002 roku ogłosił kościół Najświętszej 
Maryi Panny Kalwaryjskiej w Praszce Sanktuarium Maryjnym. Na każdorazo-
wego ks. proboszcza miejscowej parafii Świętej Rodziny jako kustosza Sank-
tuarium nałożył obowiązek między innymi kultywowania zatwierdzonych form 
pobożności kalwaryjskiej. Natomiast 6 października 2011 roku ówczesny me-
tropolita częstochowski mając na uwadze dobro duchowe wiernych archidiece-
zji częstochowskiej oraz pielgrzymów ustanowił Sanktuarium Pasyjno – Maryj-
ne „Kalwaria Praszkowska” w parafii Świętej Rodziny w Praszce. Życzeniem 
Pasterza Archidiecezji było, by w Sanktuarium podejmowano coraz to nowe 
formy ewangelizacji w coraz bardziej zeświecczałym świecie. Wychodząc na-
przeciw tym oczekiwaniom, od grudnia 2011 r., od nr 66, biuletyn „Familia 
Christiana” otrzymał nową nazwę „Kalwaria Praszkowska”. W duchu głębo-
kiej wdzięczności dla ks. Arcybiskupa Wacława Depo, Metropolity Często-
chowskiego, za nadanie wizerunkowi Matki Bożej na Kalwarii w Praszce, dn.  
6 sierpnia 2014 r. tytułu „Kalwaryjska Matka Zawierzenia”, oraz za pod-
niesienie rangi w dniu 25 marca 2015 r. Kalwarii w Praszce nadając jej na-
zwę „Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno-Maryjne Kalwaryjskiej Mat-
ki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce”, jak również za doprowadzenie  
do ukoronowania papieskimi koronami w dniu 12 września 2015 r. kopii cu-
downego obrazu kalwaryjskiego, a także za dekret z dnia 22 listopada 2015 
r. ustanawiający kościół Św. Rodziny na Kalwarii w Praszce, kościołem jubi-
leuszowym Archidiecezji Częstochowskiej z Bramą Miłosierdzia, niniejszym 
dziękuję wspólnie z ks. wikariuszem i naszymi parafianami za błogosławień-
stwo na dalszą działalność naszego biuletynu w kształtowaniu świadomości re-
ligijnej w naszych domach, rodzinach oraz pielgrzymującym na drogach kalwa-
ryjskiego zamyślenia nad sensem ludzkiego życia.
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Zgodnie z zaleceniami „Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii” 
(nr 276) sanktuarium powinno pełnić rolę centrum kultury chrześcijań-
skiej. Dlatego bardzo ważną rolę w duszpasterstwie w sanktuarium spełnia 
tradycja i kultura religijna. Sanktuarium powinno być miejscem (centrum) ani-
mowania kultury chrześcijańskiej, w którym organizuje się wykłady i konferen-
cje, podejmuje się interesujące inicjatywy wydawnicze, realizuje się przedsta-
wienia, koncerty, wystawy i inne działania artystyczne i literackie. Działalność 
kulturalna sanktuarium stanowi ważną rolę w rozpowszechnianiu kultu i jedno-
cześnie jest pomocą w prowadzeniu działalności apostolskiej i ewangelizacyj-
nej. W pozytywny sposób łączy się ona bowiem z jego pierwszorzędnym zada-
niem, jakim jest chwała Boga, dzieło ewangelizacji i świadczenie miłosierdzia.  
W takim kontekście odpowiedzialni za sanktuaria powinni czuwać nad tym, 
by element kulturowy był wsparciem dla rozwoju elementu kultycznego. Wraz 
ze zmianą tytułu biuletynu, który od numeru 81 będzie się nazywał: „Głos  
z Kalwarii w Praszce” można jeszcze raz przypomnieć konkretne zadania, które 
powinno spełniać takie czasopismo w wspieraniu duszpasterstwa sanktuaryjne-
go. Są to przede wszystkim takie zadania, jak: 1) konieczność zwracania uwagi 
na grupy i wspólnoty działające w sanktuarium; 2) dynamizowanie wszelkich 
dzieł pastoralnych: nadawanie im lepszych treści kulturalnych oraz wiązanie 
ich z sakramentalnym językiem Kościoła; 3) dynamizowanie ruchów, wspólnot, 
które powinny skutecznie działać jako zaczyn w Ludzie Bożym; 4) zwiększyć 
troskę o lepsze przyjmowanie pielgrzymów i dążenie do ściślejszego powią-
zania wspólnot z sanktuariami; 5) popierać wzajemne przenikania religijności 
ludowej i liturgii tak, by liturgia mogła skuteczniej nasycić głód żywotności  
i charyzmatycznego udziału, jaki towarzyszy ludowi; 6) dążyć do przekształce-
nia pewnych formuł i form symbolicznych i do utworzenia takich, które będą 
bardziej dostosowane do człowieka żyjącego duchem cywilizacji miejsko-prze-
mysłowej; 7) popierać przejawy religijności typu kulturalnego z udziałem wiel-
kich mas ze względu na posiadaną przez nie rangę ewangelizacyjną.1

1 A. de Pinho, O duszpasterstwo właściwe dla religijności ludowej, „Communio” 
7(1987)6, s. 124-125. Wszystko to wyznacza jakiś nowy styl życia Kościoła, który ka-
techizuje i głosi Ewangelię konkretnym osobom: nie może być to styl konserwacyjny, 
przesiąknięty rutyną, ale musi to być styl misyjny, misjonarski, w którym niezastąpione 
miejsce zajmują: słowo Boże, katecheza, liturgia, modlitwa, działalność charytatywna 
i społeczna – jako znak nawrócenia. A. B. Marcelino, Religijność ludowa: wyzwania  
i problemy, „Communio” 7(1987)6, s. 28.
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Sanktuarium jako szkoła wiary

W duszpasterstwie sanktuaryjnym na Kalwarii w Praszce biuletyn zatytuło-
wany: „Głos z Kalwarii w Praszce” powinien być narzędziem służącym rozwo-
jowi wiary. O życiu wiary nie można jednak mówić językiem czysto ludzkim 
na podstawie własnych doświadczeń. Za taką refleksją kryje się bowiem lęk, 
smutek, beznadzieja. Dzieje się tak, bo oczy ciała nie przenikają ani do du-
cha ludzkiego, ani do wieczności. Natomiast wiara w Boga otwiera oczy naszej 
duszy i pozwala nam doświadczyć sensu i wartości zarówno życia na ziemi, 
jak i życia wiecznego. Wiara prowadzi nas do Boga, który jest naszym przyja-
cielem, naszym bratem, lekarzem, opiekunem, mistrzem, nauczycielem, dorad-
cą, pocieszycielem, pomocnikiem. Kiedy objawia się człowiekowi, to zawsze 
ukierunkowuje jego życie na radość, szczęście, pokój. Bóg obdarza każdego  
z nas swym błogosławieństwem, które uprzedza każde nasze działanie. Zanim 
człowiek coś dobrego pomyśli, zaplanuje, zapragnie, uczyni już jest obdarzony 
łaską Bożego błogosławieństwa.

Wszyscy chrześcijanie są odpowiedzialni za sanktuaria

W nauczaniu Kościoła podkreśla się, że za rozwój sanktuarium odpowie-
dzialni są wszyscy członkowie wspólnoty Kościoła. Potrzebna jest zatem po-
moc, a także aktywny udział wszystkich chętnych parafian w przygotowywanie 
kolejnych numerów biuletynu: „Głos z Kalwarii w Praszce”. Każdy parafianin 
może włączyć się w działalność sanktuarium poprzez rozprowadzenie i zachę-
canie innych do czytania tego biuletynu, bo nadrzędnym celem takiego działa-
nia pozostaje zawsze budowanie Ciała Chrystusa. To jest podstawowa zasada 
życia Kościoła. „I Papież musi ją stosować do siebie i każdy Biskup. Muszą 
tej zasadzie pozostawać wierni kapłani, zakonnicy i zakonnice. Muszą wedle 
niej kształtować swoje życie małżonkowie i rodzice, kobiety i mężczyźni, lu-
dzie różnych stanów i zawodów, od najwyżej społecznie postawionych do tych, 
którzy spełniają najprostsze prace. Jest to właśnie zasada owej «królewskiej 
służby», która każdemu z nas nakazuje za wzorem Chrystusa wymagać od sie-
bie; wymagać właśnie tego, do czego jesteśmy powołani i do czego, przyjmując 
powołanie, sami zobowiązaliśmy się z łaską Bożą”.2

W dalszych słowach Jan Paweł II zwraca uwagę na znaczenie własnego daru 
każdego chrześcijanina w kontekście wierności powołaniu i odpowiedzialności 
2 Jan Paweł II, Encyklia Redemptor hominis 4 III 1979, 21.
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za życie wspólnoty kościelnej. „W Kościele bowiem jako we wspólnocie Bo-
żego ludu, prowadzonego od wewnątrz działaniem Ducha Świętego, każdy ma 
«własny dar», jak uczy św. Paweł. Ten zaś «dar», będąc jego własnym powo-
łaniem, własnym udziałem w zbawczym dziele Chrystusa, równocześnie służy 
drugim, buduje Kościół i buduje braterskie wspólnoty w różnym zakresie ludz-
kiego bytowania na ziemi”.3 Papież wytycza więc główny kierunek w działalno-
ści duszpasterskiej także w sanktuarium kalwaryjskim w Praszce. Jest nim wy-
chowywanie wszystkich chrześcijan do odpowiedzialności za Kościół, za jego 
rozwój (jeden z elementów pedagogii duszpasterskiej). Wszystkich chrześcijan 
łączy w tej odpowiedzialności wierność własnemu powołaniu. Każde działa-
nie „po ludzku” może również mieć wymiar duszpasterski, jeśli służy budowie 
Ciała Chrystusa we wspólnocie ludu Bożego. Takim działaniem ludzkim jest 
z pewnością aktywny udział w przygotowywaniu, redagowaniu, promowaniu  
i rozprowadzaniu naszego sanktuaryjnego biuletynu zatytułowanego: „Głos  
z Kalwarii w Praszce”. Niech Maryja wyprasza dla nas błogosławieństwo swo-
jego Syna Jezusa, niechaj Duch Święty obdarza nas swoimi darami, a opieka 
opatrznościowa Ojca niebieskiego niechaj nas chroni przed zwątpieniem w moc 
Bożą. 

Ks. dr Stanisław Gasiński – Kalwaria w Praszce

3 Tamże. 
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I. POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA ECCE HOMO W DOLINIE MĘKI PAŃSKIEJ  
W JEROZOLIMIE ZIEMI WIELUŃSKIEJ NA KALWARII W PRASZCE

W 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w Roku św. Sta-
nisława Kostki – patrona Polski, w jubileuszu 30-lecia istnienia parafii Świętej 
Rodziny i 15-lecia powstania Kalwarii w Praszce odbyło się poświęcenie kościoła 
„Ecce Homo” w Dolinie Męki Pańskiej. Uroczystościom odbywającym się w Nie-
dzielę Palmową, 25 marca 2018 r., przewodniczył JE abp Wacław Depo, metro-
polita częstochowski. W sanktuarium Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia powitał 
pielgrzymów i miejscowych parafian ks. prał. Stanisław Gasiński, kustosz Kalwa-
rii w Praszce, następnie abp Depo dokonał aktu zawierzenia wszystkich zebra-
nych Matce Kalwaryjskiej, ukoronowanej na tym miejscu papieskimi koronami  
12 września 2015 r., po czym wierni udali się procesyjnie do kościoła „Ecce 

H o m o ”  
w Dolinie 
Męki Pań-
skiej. Nad 
s p r a w n y m 
przebiegiem 
u r o c z y s t o -
ści czuwał  
ks. Tomasz 
Śleziak, miej-
scowy wika-
riusz.

„Ten ko-
ściół Ecce 

Z KRONIK PARAFII I SANKTUARIUM 
WYDARZENIA W ROKU JUBILEUSZOWYM 

W 30. ROCZNICĘ ISTNIENIA PARAFII 
 PW. ŚWIĘTEJ RODZINY 

W 15. ROCZNICĘ ERYGOWANIA 
KALWARII W PRASZCE
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Homo, wchodzący w skład Dróżek Męki Pańskiej na tutejszej Kalwarii w Prasz-
ce z kaplicami: I i II – przesłuchanie Pana Jezusa przed Piłatem, biczowanie i 
cierniem ukoronowanie, wydanie wyroku śmierci na Pana Jezusa, Scala Sancta 
– Schody Święte i kaplica Siedmiu Boleści Matki Bożej, jest znakiem misterium 
Kościoła, który Chrystus uświęcił Krwią swoją, aby był Jego Oblubienicą pełną 
chwały, dziewicą jaśniejącą czystością wiary oraz Matką dającą życie mocą Du-
cha Świętego” – mówił podczas obrzędu poświęcenia abp W. Depo. 

Od Niedzieli Palmowej w kaplicy Siedmiu Boleści Maryi kościoła Ecce Homo 
znajdują się relikwie św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego (Małej Arabki) oraz 
bł. Marii Kanuty Chrobot, nazaretanki, męczennicy z Nowogródka. Ich uroczy-
stego wniesienia dokonały siostry: karmelitanka, nazaretanki oraz felicjanki. 
Następnie u szczytu schodów przy kościele Ecce Homo Ksiądz Arcybiskup doko-
nał poświęcenia palm. Przemierzając kalwaryjskie dróżki, wierni pątnicy dotarli 
do Ogrodu Oliwnego, gdzie do dolnej kaplicy Czuwających Apostołów zostały 
wprowadzone relikwie bł. ks. Maksymiliana Binkiewicza związanego z ziemią 
wieluńską, które wniósł ks. inf. dr Marian Mikołajczyk, komandor Zakonu Ry-
cerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Przy Górnej kaplicy Ogrójca 
JE. ks. prał. dr Krzysztof Nykiel z Watykanu, regens Penitencjarii Apostolskiej, 
odczytał fragment Ewangelii o wjeździe Pana Jezusa do Jerozolimy. Tutaj także 
rozpoczęło się plenerowe misterium Niedzieli Palmowej z uroczystym wjazdem 
Pana Jezusa na osiołku przez Bramę Wschodnią Jerozolimy pod Mur Świąty-
ni Jerozolimskiej. Na zakończenie misterium abp Wacław Depo przewodniczył 
uroczystej Sumie w kościele parafialnym Świętej Rodziny. 

Na jej początku JE ks. prał. Krzysztof Nykiel odczytał dokument nadający 
łaskę papieskiego odpustu zupełnego związanego z nawiedzeniem Kalwarii  
w Praszce podczas Roku Jubileuszowego, czyli od 25 marca 2018 r. do 25 marca 
2019 r. W swojej homilii metropolita częstochowski nawiązał do zakończonego 
wcześniej misterium: „Przed chwilą byliśmy w samym centrum miłości. Bo nikt 
nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie oddaje za przyjaciół swoich. To nie 
było tylko wspomnienie. To jest nasza rzeczywistość, bo Jezus został z nami po 
wszystkie dni”. Abp W. Depo podkreślił również po raz kolejny wagę Niedzieli 
Palmowej rozpoczynającej najważniejszy tydzień w roku liturgicznym dla chrze-
ścijan. „Te dni są zwierciadłem, w którym każdy z nas może się przyjrzeć so-
bie wobec zakrytego jeszcze wizerunku Chrystusa. W Chrystusie odnajdziemy 
albo siebie, swoją przyszłość i życie, albo się rozminiemy. Ale do czego wówczas 
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dojdzie człowiek?” – pytał kaznodzieja. Pasterz archidiecezji częstochowskiej 
swoje rozważanie zakończył wezwaniem: „Przyjmijmy to orędzie, które płynie 
z odczytanej dzisiaj w całym Kościele Męki naszego Zbawiciela i przylgnijmy do 
Niego na nowo przez nasze nawrócenie umysłem i sercem, a dopiero wówczas 
zrozumiemy, co to znaczy z martwych powstać i mieć życie pomimo śmierci”. 

Na zakończenie Eucharystii w słowie dziękczynnym ks. prał. Stanisław Ga-
siński powiedział: „Bogu niech będą dzięki za Mękę Jego Syna, który umiłował 
nas do końca i w swym nieskończonym miłosierdziu wydał samego siebie za 
nas w ofierze. Bogu niech będą dzięki za ten dzień Męki Pańskiej, Niedzielę 
Palmową na Kalwarii w Praszce i za wszelkie łaski, które z dobroci Boga stały 
się naszym udziałem przez posługę Waszej Ekscelencji. Najdostojniejszy Księ-
że Arcybiskupie, dziękujemy za Twą obecność, pokrzepiające słowo, gorącą za 
nas modlitwę i poświęcenie kościoła Ecce Homo w Dolinie Męki Pańskiej na 
naszej Kalwarii. Niech Dobry Bóg obdarza Cię nieustannie jak dotychczas mocą 
swego Ducha, zdrowiem i wszelkimi potrzebnymi łaskami, a Matka Najświętsza, 
Kalwaryjska Matka Zawierzenia, której jesteś ambasadorem, otacza płaszczem 
swej macierzyńskiej opieki”. Kwiaty, jako symbol wdzięczności wobec Księdza 
Arcybiskupa, przekazali przedstawiciele Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej. 

Ks. S. Gasiński podziękował także wszystkim uczestnikom uroczystości, pod-
kreślając szczególnie obecność znamienitych gości: ks. prał. Krzysztofa Nykiela, 
Regensa Penitencjarii Apostolskiej z Watykanu, ks. inf. Mariana Mikołajczyka  
z Częstochowy oraz ks. prof. Jana Przybyłowskiego z Uniwersytetu kard. Ste-
fana Wyszyńskiego w Warszawie, ks. kan. Marka Batora – dyrektora Caritasu,  
ks. kan. Ireneusza Skrobota – proboszcza sąsiedniej parafii w Praszce, sióstr kar-
melitanek, nazaretanek i felicjanek, przedstawicieli Zakonu Rycerskiego Świę-
tego Grobu Bożego w Jerozolimie przybyłych z rożnych stron naszej Ojczyzny 
na czele ze swoim zwierzchnikiem w Polsce JE Józefem Dąbrowskim, pocztów 
sztandarowych oraz pielgrzymów m.in. z Pabianic w archidiecezji łódzkiej. Uro-
czystość uświetnili wykonawcy Misterium Niedzieli Palmowej, asysta procesyj-
na oraz kwintet dęty blaszany z Opola. 

Kończąc swe słowo wdzięczności, Ksiądz Kustosz zwrócił się raz jeszcze do 
abp. Depo słowami: „Niech Bóg hojnie nam błogosławi na czas przeżywania 
Wielkiego Tygodnia i Świąt Paschalnych, a Maryja uczy, jak nigdy nie odchodzić 
od Jej Syna i pozostać Mu wiernym aż do końca. 
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Na ten trud i wszystko, co przed nami, nasze rodziny, parafie i nas samych 
pobłogosław, Księże Arcybiskupie, nasz drogi Ojcze”. Przed udzieleniem błogo-
sławieństwa przedstawiciele miejscowej parafii złożyli swojemu duszpasterzo-
wi ks. prał. Stanisławowi Gasińskiemu serdeczne podziękowanie za fundację 
kościoła Ecce Homo wraz  z jego kaplicami i wyposażeniem. Ksiądz Kustosz ser-
decznie zaprosił tak indywidualnych, jak i zorganizowane grupy pielgrzymów do 
nawiedzania Kalwarii w Praszce, zawłaszcza w Roku Jubileuszowym, aby zyski-
wać odpusty, ten szczególny dar Kościoła tak dla siebie, jak i zmarłych, aby za-
patrzeć się w pełne miłości spojrzenie Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, przejść 
po śladach Jezusa na Jego dróżkach i wyjechać stamtąd bogatszym duchowo, 
stając się świadkiem Bożej Miłości wobec dzisiejszego zagubionego świata.

II. KONSEKRACJA KOŚCIOŁA ŚWIĘTEJ RODZINY 
NA KALWARII W PRASZCE

„Oto jest dzień, który dał nam Pan, weselmy się i radujmy się w nim, a ta 
świątynia, którą dziś uroczyście poświęcamy, niech nieustannie brzmi radosnym 
śpiewem całego ludu”. Tymi słowami 17 czerwca 2018 r. powitał wszystkich 
przybyłych na Kalwarię w Praszce budowniczy i kustosz tamtejszego sanktu-
arium i proboszcz parafii pw. Świętej Rodziny ks. prał. Stanisław Gasiński. Dzień 
ten wpisuje się złotymi zgłoskami w 30-letnią historię parafii na Kalwarii w 
Praszce i 15-letnią historię tamtejszego sanktuarium. Tego dnia bowiem JE abp 
Wacław Depo, metropolita częstochowski, przewodniczył uroczystości poświę-
cenia kościoła parafialnego Świętej Rodziny. Na Kalwarię w Praszce z tej okazji 
licznie przybyli m.in. kapłani z ks. inf. Marianem Mikołajczykiem z Częstochowy  
i ks. prof. Janem Przybyłowskim z UKSW z Warszawy na czele, a także Kawalerowie 
i Damy Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie wraz ze swym 
Zwierzchnikiem w Polsce JE Józefem Dąbrowskim, siostry nazaretanki, felicjanki 
i michalitki. Swoją obecnością uroczystość uświetnili Bracia Kurkowi z Krakowa, 
Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej oraz kpt. Bogusław Marciniak ze Szczecina, 
przedstawiciele Parlamentu RP: senator Grzegorz Peczkis i poseł Leszek Korze-
niowski, a także władze powiatów oleskiego i wieluńskiego oraz władze Miasta  
i Gminy Praszka. Wśród zgromadzonych parafian i pielgrzymów dużą grupę  
z kilkunastoma pocztami sztandarowymi stanowili strażacy z całego powiatu 
oleskiego. Przybyli tym chętniej, iż tego dnia w trakcie obrzędu poświęcenia ko-
ścioła Świętej Rodziny w jego głównym ołtarzu zostały zainstalowane relikwie 
św. Floriana, który jest szczególnym patronem i opiekunem braci strażackiej. 
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Liturgia poświęcenia kościoła Świętej Rodziny rozpoczęła się od procesji  
z domu parafialnego do kościoła sanktuaryjnego, gdzie pasterz Kościoła często-
chowskiego dziękując Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia za dotychczasowe łaski, 
zawierzył Jej Kościół częstochowski, parafię na Kalwarii w Praszce oraz samego 
siebie na dalsze lata posługi pasterskiej. Jako wotum złożył Matce Bożej „Złotą 
Różę”, która została zainstalowana obok cudownego, ukoronowanego papieski-
mi koronami wizerunku Matki Bożej. 

Po tym wstępie wielobarwna procesja wyruszyła pod drzwi nowo poświę-
canego kościoła, gdzie został on oddany przez przedstawicieli parafii na wiecz-
ną chwałę Boga i na wieczne Jego tam zamieszkanie. Ksiądz Prałat z polecenia 
Księdza Arcybiskupa otworzył główne drzwi, a wszyscy wierni za swoim Arcypa-
sterzem weszli do świątyni i wypełnili ją po brzegi. W homilii dostojny celebrans 
mówił: „Raduję się dziś z Wami, że mogę wejść w ten stworzony cud wzrastania 
Kościoła na tym miejscu, że mogę być razem z Wami świadkiem wiary pokoleń, 
która wyrażała się w trudzie budowania tej świątyni”. 

Po homilii abp Depo kontynuował obrzędy liturgii poświęcania kościoła: 
wspomniane zainstalowanie relikwii św. Floriana w ołtarzu głównym, namasz-
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czenie ołtarza i ścian świętym olejem krzyżma, okadzenie ołtarza, kościoła  
i wiernych, oświetlenie ołtarza i całego kościoła oraz następującą po nich Litur-
gię eucharystyczną. Po Komunii św. Najświętszy Sakrament został uroczyście 
wniesiony do tabernakulum, przy którym zapłonęła wieczna lampka. Na zakoń-
czenie Ksiądz Prałat podziękował metropolicie częstochowskiemu oraz wszyst-
kim kapłanom i wiernym świeckim za przybycie i pomoc w budowie kościoła  
i jego wyposażeniu. Nie zabrakło podziękowań od wiernych parafii, którzy przy 
tej okazji złożyli wyrazy wdzięczności swojemu proboszczowi za wszystko, cze-
go dokonał na Kalwarii w Praszce przez 30. lat istnienia parafii i 15 lat istnienia 
sanktuarium. W takim duchu oraz ku modlitewnej pamięci  Parafialna Rada 
Ekonomiczna i Duszpasterska oraz Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej ufun-
dowały pamiątkową tablicę przy wejściu głównym do kościoła Świętej Rodziny. 

Przed końcowym błogosławieństwem głos zabrał Ksiądz Arcybiskup, który 
zwracając się do budowniczego kościoła Świętej Rodziny i Kalwarii w Praszce, 
powiedział: „Chciałbym właściwie jednym zdaniem, ale zapożyczając sobie sło-
wa św. Jana Pawła II, podziękować Bogu i ks. prał. Stanisławowi za to, co tu 
jest na Kalwarii w Praszce”. Przypomniał w tym miejscu słowa św. Jana Pawła II 
skierowane do sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego w październiku 1978 r.: 
„Nie byłoby tego Papieża Polaka, gdyby nie Twoja heroiczna wiara i zawierzenie 
Bogu”. Odnosząc się do tych słów, Pasterz Kościoła częstochowskiego konty-
nuował: „Ja myślę, że te słowa dobitnie odnoszą się do Ciebie, ks. prał. Sta-
nisławie, i do zamysłu serca oraz tych pielgrzymich realizacji abp. Stanisława 
Nowaka. Gdybyście tutaj nie zawierzyli Bogu na wzór tamtego miejsca, jakim 
jest Kalwaria Zebrzydowska, z tym samym obrazem i spojrzeniem, to miejsce 
nadal byłoby łąką, pustynią czekającą na przeobrażenia. To, że tutaj jesteśmy  
w przestrzeni ducha i ciała łączącej Boga z ludźmi i ludzi pomiędzy sobą, to jest 
niewątpliwie opatrznościowa Wasza zasługa”. Uroczystość zakończyło odśpie-
wanie hymnu „Boże, coś Polskę”. 

Liturgię uświetnił śpiew parafialnej scholi, chóru z parafii pw. św. Bartłomie-
ja z Gliwic oraz Kwintet Dęty Blaszany z Opola. Nad przebiegiem uroczystości 
czuwali ceremoniarz biskupi ks. prał. Krzysztof Bełkot oraz ks. prof. Kazimierz 
Szymonik z pomocą diakonów i kleryków Wyższego Seminarium Duchownego 
w Częstochowie. Kościół jako dom Boga jest uprzywilejowanym miejscem Jego 
przebywania ze swym ludem. Radujmy się kolejnym miejscem w naszej archi-
diecezji, gdzie Bogu zamieszkać się spodobało.
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III. PIELGRZYMOWANIE KARD. STANISŁAWA DZIWISZA 
NA KALWARIĘ W PRASZCE

Stacja I – kościół sanktuaryjny

„Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawcy moim”. 
Słowa tej przepięknej ewangelicznej modlitwy w kościele sanktuaryjnym na 
Kalwarii w Praszce ks. prał. Stanisław Gasiński uczynił swoimi, aby w imieniu 
wszystkich obecnych na tegorocznym historycznym odpuście ku czci Kalwaryj-
skiej Matki Zawierzenia wyrazić ogromną radość wobec Boga i Matki Najświęt-
szej. Cieszymy się niezmiernie z naszego zgromadzenia liturgicznego, które pra-
gnie uczcić Zaśnięcie Matki Bożej. „Pragniemy rozważać ten szczególny moment 
Jej pięknego życia, który jest zapowiedzią i naszego, jak ufamy, szczęśliwego 
przejścia do domu Ojca. Radujemy się, że dziś dopisujemy kolejną ważną datę 
do historii naszego sanktuarium i Kalwarii w Praszce, z racji obecności wśród 
nas JE kard. Stanisława Dziwisza, osobistego sekretarza świętego papieża Jana 
Pawła II (1978 – 2005)” – mówił kustosz Kalwarii w Praszce podczas odpustu ku 
czci Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia dnia 12 sierpnia 2018 r. Powitał on równie 
serdecznie i gorąco abp. Stanisława Nowaka, wielkiego dobroczyńcę tamtejsze-
go sanktuarium, który nigdy nie szczędzi  czasu, aby w nim być. „Przed 16 laty 
nastąpiło wydarzenie, które dało podwaliny pod to wszystko, co dziś nazywa-
my Kalwarią w Praszce. Tego dnia św. Jan Paweł II w Kalwarii Zebrzydowskiej – 
pierwszej polskiej Jerozolimie – pobłogosławił cudowny wizerunek Matki Bożej 
i wyraził pragnienie, aby Ona królowała także w Praszce. Kard. Stanisław Dzi-
wisz był tego naocznym świadkiem. Z wielką pomocą abp. Stanisława Nowaka, 
który erygował Kalwarię w Praszce, a następnie abp. Wacława Depo, metro-
polity częstochowskiego, uczyniono wszystko, aby to pragnienie świętego Pa-
pieża spełnić, doprowadzając do papieskiej koronacji tego wizerunku. Ciągle 
pracujemy nad tym, aby to królowanie Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na tym 
miejscu obejmowało coraz szersze przestrzenie ludzkich serc i dusz” – mówił  
ks. prał. Stanisław Gasiński, prosząc Księdza Kardynała i Księdza Arcybiskupa oraz 
wszystkich przybyłych kapłanów oraz wiernych o gorącą modlitwę za powodze-
nie tego dzieła, rozszerzanie królowania Maryi tu, na Kalwarii w Praszce. Ser-
decznie powitani zostali również ks. inf. dr Marian Mikołajczyk, Komandor Zako-
nu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, wielki przyjaciel Kalwarii  
w Praszce, wszyscy kapłani i siostry zakonne, przedstawiciele Zakonu Rycerskie-
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go Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie z kraju i zagranicy na czele ze Zwierzch-
nikiem Zwierzchnictwa tegoż Zakonu w Polsce dr. Józefem Dąbrowskim wraz  
z Zarządem. Słowa serdecznego powitania zostały skierowane do przedstawi-
cieli Bractwa Kurkowego z Krakowa na czele z królem i marszałkami, do przed-
stawicieli władz cywilnych województwa opolskiego, posłów i senatorów, 
przedstawicieli Rady powiatu oleskiego i miasta Praszki oraz straży pożarnej, 
połączonych chórów z Gliwic, katedralnego oraz z parafii pw. św. Bartłomieja 
i św. Anny oraz Kwintet Dęty z Opola. Ksiądz Kustosz powitał także przedsta-
wicieli mediów: Tygodnika Katolickiego „Niedziela” z redaktor naczelną Lidią 
Dudkiewicz, Radia Maryja, Radia Fiat, Radia Opole oraz tygodnika powiatu 
oleskiego i kluczborskiego. Szczególnie zwrócił uwagę na pielgrzymów, którzy 
przybyli do Praszki autokarami z archidiecezji łódzkiej, katowickiej oraz często-
chowskiej, m.in. z Jedlna. 

W dalszej części uroczystości ks. prał. Gasiński poprosił Księdza Kardynała 
o dokonanie Aktu Zawierzenia wszystkich zebranych wstawiennictwu Tej, którą 
przyzywamy jako Kalwaryjską Matkę Zawierzenia. W trakcie owej modlitwy za-
wierzenia Ksiądz Kardynał złożył Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia jako wotum 
Złotą Różę, która została umiejscowiona obok cudownego wizerunku Matki 
Bożej na Kalwarii w Praszce. W trakcie tego aktu Ksiądz Kardynał powiedział: 
„Matko Zawierzenia, tyloma tytułami wzywają Cię Twoje dzieci, szukając u Cie-
bie pociechy, ratunku i przemożnej mocy orędownictwa. Wspomożycielko wier-
nych, opiekuj się nami. Pocieszycielko strapionych, pokrzep nas. Uzdrowienie 
chorych, umocnij nas. Matko Miłosierdzia, wypraszaj nam przebaczenie wszyst-
kich grzechów naszych. Na pamiątkę tego dzisiejszego Aktu, w hołdzie gorącej 
synowskiej miłości, ofiaruję Ci dziś, Matko, tę Złotą Różę. Żaden dar nie będzie 
dość wielki za niezliczone łaski, jakie za Twoim wstawiennictwem stają się na-
szym udziałem. Niech ta róża przypomina nieustannie o potrzebie wdzięczności 
wobec Ciebie i wzywa wszystkich zginających kolana w tutejszym sanktuarium 
do ufności, którą każde dziecko mieć powinno wobec swej Matki. Niech ta róża 
przypomina wszystkim nieustannie: «w górę serca», nie masz się czym mar-
twić, bo «Oto Matka twoja». Niech ta róża woła także o modlitwę za mnie, abyś 
kiedyś wyszła mi na spotkanie w progach Ojca domu. «O Matko Słowa, racz nie 
gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj. Amen»”. Następnie 
rozpoczęła się procesja z figurą Matki Bożej Zaśniętej z kaplicy Zaśnięcia w ko-
ściele sanktuaryjnym na szczyt Kalwarii w Praszce, do ołtarza koronacyjnego, 
gdzie była sprawowana uroczysta Suma odpustowa.
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Stacja II – na szczycie Kalwarii 

Na rozpoczęcie Eucharystii abp Stanisław Nowak – w imieniu Metropoli-
ty Częstochowskiego, który z powodu innych obowiązków duszpasterskich nie 
mógł wziąć udziału w kalwaryjskiej uroczystości – powiedział: „Nasza Kalwaria 
gości Księdza Kardynała, wielkiego czciciela Matki Bożej Kalwaryjskiej. Drogi 
Księże Kardynale, gorąco cię witamy, to, że mamy tu Kalwarię, to zasługa także 
Księdza Kardynała (...). Wielkie dzięki za tę różę. Jest też róża od abp. Wacława 
Depo, złożona również w imieniu koronatora – abp. Zygmunta Zimowskiego; 
będziemy ją traktować jako znak obecności św. Jana Pawła II na tym miejscu. 
Jak Kalwaria Zebrzydowska, również i ta, będąca w jakiś sposób jej córką, stała 
się jego miejscem. Jest tu obecny w swoich relikwiach oraz w swojej figurze na 
centralnym miejscu w białej kaplicy. Dziękując za obecność Księdza Kardynała 
na Kalwarii w Praszce, proszę w imieniu tu obecnych i tych, którzy będą tu przy-
chodzić, o modlitwę za tę ziemię, za Polskę i Europę”.

W swojej homilii Ksiądz Kardynał podkreślił: „Niezapomniane zostaną 
dwie pielgrzymki Jana Pawła II do Kalwarii Zebrzydowskiej. Najpierw na po-
czątku pontyfikatu, 7 czerwca 1979 r., a potem – jak się okazało – pod koniec  
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długiej papieskiej służby Kościołowi 19 sierpnia 2002 r. Właśnie ta druga i ostat-
nia wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Kalwarii Zebrzydowskiej wpisuje się 
bezpośrednio w historię tutejszego Sanktuarium Kalwaryjskiej Matki Zawierze-
nia. Wtedy to święty papież pobłogosławił wierną kopię obrazu Matki Bożej 
Kalwaryjskiej i powiedział znamienne słowa: «Niech Matka Boża Kalwaryjska 
króluje także w Praszce. Módlcie się tam za mnie». Życzenie i pragnienie Ojca 
Świętego stało się rzeczywistością tutejszego Sanktuarium Kalwaryjskiej Matki 
Zawierzenia. Ona króluje tu, na tym wzgórzu, a dziś złożyliśmy Jej w darze Zło-
tą Różę, symbol naszej wdzięczności za Jej nieustanną pomoc i opiekę, której 
doświadcza ta ziemia. Za tą różą kryje się wielkie nabożeństwo i miłość. Niech 
to będzie miłość wszystkich nas do Matki Bożej. Modlimy się w tej intencji dziś 
tu zgromadzeni, a także za tych, którzy tu będą przychodzić. Wiemy, że tutejsze 
Archidiecezjalne Pasyjno-Maryjne Sanktuarium Kalwaryjskiej Matki Zawierze-
nia nawiązuje bezpośrednio do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Ze-
brzydowskiej na Podbeskidziu. Naszą ziemię polską pokrywa sieć sanktuariów 
Maryjnych. Na tej mapie znajduje nowa Polska Jerozolima – Kalwaria w Praszce, 
wyrosła w naszym pokoleniu. Zawdzięczamy to dzieło wierze i gorliwości abp. 
Stanisława Nowaka i ks. prał. Stanisława Gasińskiego oraz tym wszystkim w kra-
ju i za granicą, którzy wspierali i nadal wspierają to Boże dzieło”.

Na zakończenie Eucharystii ks. prał. Stanisław Gasiński wspólnie z Kalwaryj-
skim Bractwem Męki Pańskiej wypowiedział słowa podziękowania: „Są chwi-
le, w których każde słowo wdzięczności wydaje się zbyt małe wobec ogromu 
doświadczonych łask i otrzymanego dobra. Bogu Najwyższemu niech będą 
dzięki za ten dzień i dzisiejszą uroczystość. Za to, że nas zgromadził i pozwolił 
raz jeszcze oddać Mu chwałę i cześć, jaką oddajemy Kalwaryjskiej Matce Za-
wierzenia. W tej historycznej godzinie dla naszego sanktuarium, które stanowi 
wotum wdzięczności tej ziemi za osobę św. Jana Pawła II, pragnę bardzo ser-
decznie podziękować JE kard. Stanisławowi Dziwiszowi. Eminencjo, przez swoją 
wieloletnią służbę u boku św. Jana Pawła II stałeś się dla nas niejako przydłu-
żeniem jego obecności wśród nas. Widzimy go w Twoich gestach i słyszymy  
w Twym nauczaniu. Dziękujemy za to, że znalazłeś czas, aby być dziś z nami tu, 
na Kalwarii w Praszce. Dziękujemy za zawierzenie nas Bogu, przewodniczenie 
Eucharystii i umocnienie nas Bożym słowem. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni 
Eminencji za dar Złotej Róży dla Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Będzie ona 
przypominać nam i przyszłym pokoleniom osobę Eminencji, który był tak blisko 
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życia świętego papieża przez kilkadziesiąt lat. Jak Ksiądz Kardynał powiedział 
w kościele sanktuaryjnym: «Niech ta róża przypomina wszystkim nieustannie: 
‘w górę serca’, bo ‘Oto Matka Twoja’. Dziękujemy abp. Stanisławowi Nowakowi 
za stałą ojcowską troskę o Archidiecezjalne Sanktuarium na Kalwarii w Praszce 
i za obecność pośród nas tak często, jak tylko pozwalają na to siły. Serdeczne 
podziękowanie kieruję do  abp. Wacława Depo, metropolity częstochowskie-
go, za to, że jest z nami dziś duchowo obecny i fizycznie, jak tylko pozwalają 
mu na to liczne obowiązki. Przybędzie on na Kalwarię w Praszce w niedzielę 
28 października, by sprawować uroczystą Sumę odpustową ku czci Matki Bo-
żej Królowej Palestyny z udziałem Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Boże-
go w Jerozolimie i innych Jej czcicieli. Serdecznie przy tej okazji zapraszamy na 
ten odpust. Dziękuję JE dr. Józefowi Dąbrowskiemu, zwierzchnikowi Zwierzch-
nictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie w Polsce,  
za wszelką życzliwość dla tego miejsca, któremu na imię Kalwaria w Praszce. 
Eminencjo, Księże Kardynale, w dowód naszej wdzięczności za obecność po-
śród nas prosimy o przyjęcie ikony Matki Bożej Królowej Palestyny i kwiatów, 
które pragnę wręczyć wraz z przedstawicielami Kalwaryjskiego Bractwa Męki 
Pańskiej. Ekscelencje, Księże Arcybiskupie i Zwierzchniku Zakonu Rycerskiego 
Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, prosimy o przyjcie kwiatów w duchu 
wielkiej wdzięczności za wszelkie dobro wyświadczane dla tutejszej Kalwa-
rii. (...) Dziękuję wszystkim Damom i Kawalerom Zakonu Rycerskiego Święte-
go Grobu Bożego w Jerozolimie, przybyłym z rożnych zakątków naszego kraju  
i zagranicy. Dziękuję wszystkim kapłanom za dar dzisiejszej modlitwy i wszel-
kie wsparcie dla tutejszego sanktuarium. Podziękowanie to składam na ręce 
ks. inf. dr. Mariana Mikołajczyka, Komandora naszego Zakonu Świętego Grobu 
Bożego w Jerozolimie, oraz księży profesorów Jana Przybyłowskiego i Kazimie-
rza Szymonika, który służył komentarzami liturgicznymi, reprezentujących Uni-
wersytet kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Dziękuję siostrom zakon-
nym, przedstawicielom życia konsekrowanego. Dziękuję Bractwu Kurkowemu 
z Krakowa, przedstawicielom władz samorządowych, pocztom sztandarowym 
na czele z NSZZ „Solidarność”, braciom strażakom. Dziękuję przedstawicielom 
mediów: naszemu tygodnikowi „Niedziela” z redaktor naczelną Lidią Dudkie-
wicz, Radiu Maryja, Radiu Fiat, Radiu Opole oraz „Kulisom” powiatu oleskiego 
i kluczborskiego. Dziękuję serdecznie całej asyście procesyjnej, służbie ołtarza, 
służbie kościelnej, opiekunom Kalwarii. Dziękuję budowniczym nowej kaplicy 
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Matki Bożej Królowej Palestyny oraz nawiedzenia św. Elżbiety, którzy przez trzy 
miesiące z wielkim poświęceniem w deszczu, a potem na niemiłosiernym słoń-
cu wznosili ten znak wiary, by Ksiądz Kardynał mógł dziś dokonać jej poświęce-
nia. Dziękuję Wam, drodzy pielgrzymi i wszyscy uczestnicy dzisiejszej uroczysto-
ści. Przybywajcie często do Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, chodźcie często po 
tutejszych dróżkach, aby uczyć się kroczyć przez życie Bożymi ścieżkami. Zanim 
przyjmiemy Boże błogosławieństwo, prosimy Waszą Eminencję o poświęcenie 
kapy na trumienkę Matki Bożej, dar tegorocznych rodziców dzieci komunijnych 
i młodzieży bierzmowanej”. Następnie Ksiądz Kardynał poświęcił kapę, szatę, 
którą jest okryta figura Matki Bożej Zaśniętej w trumience z herbem Księdza 
Kardynała. Prosił Boga za wstawiennictwem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, 
abyśmy i my po zakończeniu ziemskiego życia mogli zostać okryci szatą zbawie-
nia i zaliczeni do grona wybranych. 

Stacja III – kościółek Grobku Matki Bożej i Jej Wniebowzięcia

Po akcie poświęcenia przy żałobnych marszach wykonywanych przez orkie-
strę wyruszyła procesja do kościółka Grobku Matki Bożej i Jej Wniebowzięcia, 
skąd następnie wierni przeszli aleją ks. kard. Stefana Wyszyńskiego na teren 
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kościoła parafialnego. Tam Jego Eminencja dokonał poświęcenia kaplicy Matki 
Bożej Królowej Palestyny, w której górnej części znajduje się ołtarz Nawiedzenia 
św. Elżbiety i bł. Bartolo Longo, gdzie zostały umieszczone jego relikwie, ofia-
rowane miejscowemu sanktuarium przez abp. Tommaso Caputo z Pompei we 
Włoszech. W dolnej części natomiast tej kaplicy znajdują się ołtarze Narodzenia 
i Śmierci św. Jana Chrzciciela. 

Na zakończenie liturgii wszyscy zebrani udali się do kościoła Świętej Rodziny, 
by tam pieśnią „Boże, coś Polskę” pomodlić się za Ojczyznę w 100-lecie odzyska-
nia przez nią niepodległości. W dowód wdzięczności ks. prał. Stanisław Gasiń-
ski wraz z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej wręczył Księdzu Kardynałowi 
ikonę z wizerunkiem Matki Bożej Królowej Palestyny oraz bukiet róż, którymi 
zostali obdarzeni także abp Stanisław Nowak i dr Józef Dąbrowski, Zwierzchnik 
Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jero-
zolimie. Ksiądz Kardynał wpisując się z wdzięcznością do Kroniki Sanktuarium 
na Kalwarii w Praszce, podkreślił: „Praszka i ziemia wieluńska zyskały wielkie 
centrum duchowości. Gratuluję wielkiego dzieła charyzmatycznemu ks. prał. 
Stanisławowi Gasińskiemu, wspaniałemu kustoszowi. Bóg zapłać za realizację 
myśli abp. Stanisława Nowaka. Niech Kalwaryjska Matka Zawierzenia i św. Jan 
Paweł II otaczają swoją opieką mieszkańców, pielgrzymów i wszystkich przy-
bywających na Kalwarię w Praszce. Warto było tu przybyć i modlić się”. Ksiądz 
Kardynał ofiarował też jako wotum dla Kalwarii piuskę i biret kardynalski ze 
swoją dedykacją.

Zwierzchnik Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie  
Józef Dąbrowski wraz z Zarządem tegoż Zakonu, wpisując się do kroniki Kalwarii 
w Praszce, zaznaczył: „Królowo Palestyny, opiekuj się Polskim Zwierzchnictwem 
Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Jerozolimskiego i za Twoim wstawiennic-
twem modlimy się o pokój w Ziemi Świętej i na całym świecie. Błogosław w pra-
cy duszpasterskiej ks. prał. Stanisławowi Gasińskiemu, komandorowi naszego 
Zakonu, który w Praszce zbudował Twój pierwszy dom na Ziemi Polskiej”.

Modlitwa Zawierzenia 
i ofiarowania Złotej Róży przez kard. Stanisława Dziwisza

„«Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuści-
ła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy przyzywa, Ciebie o przyczynę 
prosi. Tą ufnością ożywiony» przed Tobą dziś klękam, aby wraz ze zgromadzo-
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nymi dziś tu Twymi dziećmi zawierzyć Ci raz jeszcze to wszystko, co obejmuje 
me synowskie serce. Ufam z niewzruszoną nadzieją, że dana nam za Matkę nie 
przestajesz nigdy wsłuchiwać się w cichy szept modlitwy Twych przybranych 
synów i córek. Klękam dziś przed Tobą, Matko, aby tu, przed Twym cudownym 
wizerunkiem, raz jeszcze wypowiedzieć słowa Wielkiego Aktu Zawierzenia, któ-
ry nasz święty papież Jan Paweł II wypowiedział przed Tobą 19 sierpnia 2002 r. 
Ufamy, że i nas wysłuchasz, że i tym razem ten akt przyjmiesz i zaniesiesz przed 
tron Boga samego.

«Przeto, Orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, 
a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, 
po tym wygnaniu nam okaż. 
O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo!».
Wejrzyj, łaskawa Pani, na ten lud, który od wieków pozostawał wierny To-
bie i Synowi Twemu. 
Wejrzyj na ten naród, który zawsze pokładał nadzieję w Twojej matczynej 
miłości. 
Wejrzyj, zwróć na nas swe miłosierne oczy, wypraszaj to, czego dzieci Two-
je najbardziej potrzebują.
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Dla ubogich i cierpiących otwieraj serca zamożnych.
Bezrobotnym daj spotkać pracodawcę.
Wyrzucanym na bruk pomóż znaleźć dach nad głową.
Rodzinom daj miłość, która pozwala przetrwać wszelkie trudności.
Młodym pokazuj drogę i perspektywy na przyszłość.
Dzieci otocz płaszczem swej opieki, aby nie ulegały zgorszeniu.
Wspólnoty zakonne ożywiaj łaską wiary, nadziei i miłości.
Kapłanów ucz naśladować Twojego Syna w oddawaniu co dnia życia za 
owce.
Biskupom upraszaj światło Ducha Świętego, aby prowadzili ten  
Kościół jedną i prostą drogą do bram Królestwa Twojego Syna.
Matko Miłosierdzia, wypraszaj Ojcu Świętemu siły ciała i ducha,  
aby wypełnił do końca misję, którą mu zlecił Zmartwychwstały.
Tobie oddajemy wszystkie owoce jego życia i posługi;
Tobie zawierzamy losy Kościoła;
Tobie polecamy nasz naród;
zawierzamy nasze diecezje i parafie.
Tobie ufamy i Tobie raz jeszcze za św. Janem Pawłem II wyznajemy:
TOTUS TUUS, MARIA! TOTUS TUUS.
Amen.

Matko Zawierzenia, tyloma tytułami wzywają Cię Twoje dzieci, szukając  
u Ciebie pociechy, ratunku i przemożnej mocy orędownictwa. Wspomoży-
cielko wiernych, opiekuj się nami. Pocieszycielko strapionych, pokrzep nas. 
Uzdrowienie chorych, umocnij nas. Matko Miłosierdzia, wypraszaj nam prze-
baczenie wszystkich grzechów naszych. Na pamiątkę tego dzisiejszego Aktu,  
w hołdzie gorącej synowskiej miłości, ofiaruję Ci dziś, Matko, tę Złotą Różę. Ża-
den dar nie będzie dość wielki za niezliczone łaski, jakie za Twoim wstawien-
nictwem stają się naszym udziałem. Niech ta róża przypomina nieustannie  
o potrzebie wdzięczności wobec Ciebie i wzywa wszystkich zginających kolana 
w tutejszym sanktuarium do ufności, jaką każde dziecko mieć powinno wobec 
swej Matki. Niech ta róża przypomina wszystkim nieustannie: «w górę serca», 
nie masz się czym martwić, bo «Oto Matka Twoja». Niech ta róża woła także  
o modlitwę za mnie, abyś kiedyś wyszła mi na spotkanie w progach Ojca domu.  
«O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wy-
słuchaj». 

Amen”.
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IV. TRIUMF MARYI WNIEBOWZIĘTEJ NA KALWARII W PRASZCE. 
ZAKOŃCZENIE ODPUSTU KALWARYJSKIEGO POD PRZEWODNICTWEM 

JE ABP. STANISŁAWA NOWAKA, 19 SIERPNIA 2018 R.

 „Wzięta do nieba Maryja wskazuje nam ostateczny cel naszego ziemskiego 
pielgrzymowania. Przypomina, że przeznaczeniem całego naszego jestestwa – 
ducha, duszy i ciała – jest pełnia życia” (por. Łk 1, 51-52). Słowa papieża Bene-
dykta XVI przypomniał na powitanie obchodu kalwaryjskiego ks. prał. Stanisław 
Gasiński, kustosz Kalwarii w Praszce, z życzeniem, by stały się wstępem do te-
gorocznej uroczystości Triumfu Maryi Wniebowziętej na zakończenie odpustu 
Kalwaryjskiego. Następnie serdecznie powitany został  abp Stanisław Nowak, 
wielki przyjaciel Kalwarii w Praszce, a w dalszej kolejności kapłani na czele  
z ks. inf. dr. Marianem Mikołajczykiem, komandorem Zakonu Świętego Grobu 
Bożego w Jerozolimie, wspólnie z obecnymi członkami tegoż Zakonu. Serdeczne 
powitanie zostało skierowane do ks. prof. dr. hab. Mariana Dudy, wieloletniego 
rektora Instytutu Teologicznego w Częstochowie. Powitani zostali także: Kalwa-
ryjskie Bractwo Męki Pańskiej, orkiestra Dęta z Rejonu Koszęcina, członkowie 
Asysty Procesyjnej i wszyscy, którzy przyczynili się do piękna tej uroczystości, 
oraz pielgrzymi i parafianie. 
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W drodze do kościółka Grobku i Wniebowzięcia Matki Bożej na stok Góry 
Oliwnej ks. dr S. Gasiński zachęcił zebranych, by wspólnie wyrażać modlitwę 
„Magnificat” wobec Boga za dar Maryi Wniebowziętej i za te ziemskie dary, 
które są owocem ziemi i pracy rąk ludzkich. Przy kościółku Grobku i Wniebo-
wzięcia zostało odprawione nabożeństwo uwielbienia Maryi Wniebowziętej 
oraz procesja Triumfu Maryi Wniebowziętej do kościoła Świętej Rodziny w alei  
ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, którym przewodniczył ks. inf. dr Marian Mi-
kołajczyk. Uroczystej Sumie odpustowej przewodniczył abp Stanisław Nowak, 
który wygłosił także słowo Boże, podkreślając, że Maryja Wniebowzięta rozdaje 
łaski, dlatego „wołamy do Niej: zlituj się nad każdym z nas, nad naszymi rodzina-
mi, żebyśmy mieli kapłanów. Przede wszystkim wołamy o Polskę, niech wytrwa 
w wierze. Uroczystości Wniebowzięcia Maryi w naszej Kalwarii w Praszce w tym 
roku są uroczystościami błagalnymi za Polskę w 100. rocznicę odzyskania przez 
nią niepodległości. Ojczyznę wolną pobłogosław, Panie, niech nie utraci wol-
ności, świętości, piękna swojego. Całe zgromadzenie od początku naznaczone 
było dziękczynieniem za Wniebowzięcie Maryi, za Jej dar dla nas przekazany na 
Golgocie, za Chleb eucharystyczny, który jest dla każdego z nas pokarmem na 
drogę zjednoczenia z Maryją w chwale nieba, wreszcie za ten codzienny chleb 
zamknięty w kłosie pszenicznego ziarna. Bogu niech będą dzięki za to, co nam 
daje”. 

Na zakończenie uroczystości słowa podziękowania skierował kustosz ks. 
S. Gasiński: „Po Bogu słowa wdzięczności kierujemy do Waszej Ekscelencji. 
Czcigodny Księże Arcybiskupie, dziękujemy za dar Twej obecności, słowo Boże 
i wszelką życzliwość dla Kalwarii w Praszce. Niech te kwiaty będą symbolem 
wielkiej naszej wdzięcznej, modlitewnej pamięci dla Ekscelencji. Wspólnie  
z wikariuszem ks. Pawłem Góreckim dziękujemy kapłanom, na czele z Księdzem 
Infułatem dr Marianem Mikołajczyk i Księdzem Prałatem,– Rektorem dr hab. 
Marianem Dudą oraz kapłanom z naszego dekanatu. Dziękujemy Kalwaryjskie-
mu Bractwu Męki Pańskiej, Apostołom i całej Asyście Procesyjnej, organiście, 
panom kościelnym, orkiestrze”. Na zakończenie Ksiądz Prałat mówił: „Stokrot-
ne dzięki Wam, drodzy Pielgrzymi, którzy przybyliście na to miejsce, by szerzyć 
cześć Maryi. Nieście dumnie Jej sztandar miłości do Boga i do Niej w Wasze 
codzienne życie i bądźcie ambasadorami Kalwarii w Praszce”. 

Za obecność i wspólną modlitwę serdeczne podziękowanie zostało skiero-
wane do wszystkich parafian, a biorących czynny udział w uroczystości Triumfu 
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Maryi Wniebowziętej ks. prał. S. Gasiński zaprosił na kalwaryjski poczęstunek 
do Domku Zwiastowania Matki Bożej, mając nadzieję na ich udział w kolejnych 
obchodach kalwaryjskich, których daty można znaleźć na stronie internetowej: 
www.kalwaria-praszka.pl .

V. „ZŁOTA LILIA” DLA KALWARYJSKIEJ MATKI ZAWIERZENIA  
W 3. ROCZNICĘ JEJ KORONACJI PAPIESKIMI KORONAMI NA KALWARII  

W PRASZCE, 12 WRZEŚNIA 2018 R. 

W liturgiczne wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi 12 września 2018 r. 
licznie zgromadzeni wierni na Kalwarii w Praszce w 3. rocznicę koronacji pa-
pieskimi koronami cudownego wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, 
zebrali się, jak podkreślił 
w słowie powitania ks. 
prał. Stanisław Gasiński, 
aby uczyć się zawierzenia 
Bogu na wzór Matki Naj-
świętszej i umocnić się  
w drodze wiernego kro-
czenia za Chrystusem. 
Ksiądz Kustosz podkreślił, 
że parafianie i pielgrzymi 
zapragnęli w tym dniu 
złożyć Kalwaryjskiej Mat-
ce Zawierzenia „Złotą Li-
lię” jako wotum za łaski, 
jakie nieustannie spływa-
ją na tamtejszą wspólno-
tę parafialną przez 30 lat 
jej istnienia, zawierzając 
się na dalsze kroczenie 
drogą wiary. 

Następnie ks. dr  
S. Gasiński w tym szcze-
gólnym dniu dla Kalwarii 
w Praszce powitał ks. prał. 
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dr. Andrzeja Kuliberdę, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropoli-
talnej w Częstochowie, wikariusza biskupiego i wielkiego przyjaciela Kalwarii 
w Praszce, którego poprosił o przewodniczenie uroczystej Eucharystii i wygło-
szenie słowa Bożego. Serdeczne słowa powitania zostały skierowane także do 
kapłanów, czcicieli Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, przyjaciół Kalwarii w Prasz-
ce, a wśród nich ks. prał. Mariana Stochniałka z Wielunia – ojca duchownego 
dekanatu praszkowskiego, i ks. Dariusza Pilarskiego, praszkowskiego rodaka,  
a także do sióstr felicjanek z Praszki, przedstawiciela Zakonu Rycerskiego Świę-
tego Grobu Bożego w Jerozolimie dr. Włodzimierza Sygulskiego, władz miasta  
w osobach Bogusława Łazika – przewodniczącego Rady Miejskiej w Prasz-
ce, radnych powiatu – Krzysztofa Chudzickiego i Antoniego Polaka oraz rad-
nych miasta, przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Waldemara Kościelnego  
z pocztem sztandarowym, komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej w Wygieł-
dowie również z pocztem sztandarowym. 

Ksiądz Kustosz wspólnie z wikariuszem ks. Pawłem Góreckim powitali kal-
waryjskich pielgrzymów na czele z chórem kolegiaty wieluńskiej, parafian i piel-
grzymów oraz Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej, zapraszając do dziękczynienia 
Bogu za dar Jego błogosławieństwa przez 30 lat istnienia parafii i w 15. rocznicę 
erygowania Kalwarii w Praszce. W słowie wstępnym ks. prał. Gasiński podkreślał, 
iż szczególnie dziękuje Bożej Opatrzności za dar koronacji Kalwaryjskiej Matki Za-
wierzenia przed trzema laty. Równocześnie w imieniu wszystkich zebranych prosił 
dla nich o opiekę Maryi na dalszą drogę życia małżeńskiego, rodzinnego, parafial-
nego i ojczyźnianego w 100. rocznicę odzyskania niepodległości.

Podczas homilii ks. prał. dr Andrzej Kuliberda podkreślił, że dzięki Imieniu 
Maryi na ustach Polacy zapisali kiedyś wspaniałą kartę w historii Polski i Europy, 
odnosząc pod wodzą króla Jana III Sobieskiego 12 września 1683 r. zwycięstwo 
pod Wiedniem nad armią Imperium Osmańskiego. Dziś też możemy wpływać 
na bieg historii naszego narodu, być może Europy i całego świata, stając do 
wspólnej modlitwy na Kalwarii w Praszce. Nie możemy poprzestać na akcie 
zawierzenia wypowiedzianym słowami, bo prawdziwe nabożeństwo do Maryi 
polega na naśladowaniu Jej cnót. Gdyby nie pobożność Maryjna św. Stanisła-
wa Papczyńskiego, doradcy, kaznodziei i spowiednika królewskiego, jago uko-
chanie Matki Bożej, nie byłoby tego decydującego głosu, że jednak król Polski 
poszedł i ocalił chrześcijaństwo, Europę pod Wiedniem. Dlatego życzymy sobie, 
byśmy Matkę Bożą w tym miejscu kochali, często do Niej przychodzili. 
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Kończąc to modlitewne spotkanie na Kalwarii w Praszce, Ksiądz Kustosz wy-
raził wszystkim swoją wielką wdzięczność za dar wspólnej modlitwy. Podzię-
kował zwłaszcza ks. prał. Andrzejowi Kuliberdzie za sprawowaną Eucharystię, 
wygłoszone słowo Boże i wielkie serce dla tego miejsca, a także pozostałym 
kapłanom za dar modlitwy tu, na Kalwarii w Praszce, i za wszelkie dobro wy-
świadczone dla tego świętego miejsca. Szczególnie serdecznie podziękowanie 
za dar wspólnej modlitwy złożył wszystkim chorym, cierpiącym i osobom sa-
motnym. Słowem podziękowania objął tych, którzy złożyli ofiarę na Lilię dla 
Matki Bożej jako wotum w 3. rocznicę Jej koronacji. Następnie zawierzył siebie 
i zebranych Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia na dalsze trwanie przy Jej Synu  
w drodze wiernego kroczenia na Jej wzór za Chrystusem. Po owym akcie zawie-
rzenia Ksiądz Prałat w imieniu swoim, obecnych kapłanów, parafian i pielgrzy-
mów złożył obok cudownego wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia Złotą 
Lilię jako wotum za łaski, jakie nieustannie spływają na wspólnotę parafialną 
przez 30 lat jej istnienia na Kalwarii w Praszce, zawierzając się Maryi na dalsze 
kroczenie drogą wiary.

VI. UROCZYSTOŚĆ KU CZCI MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ PALESTYNY 
NA KALWARII W PRASZCE Z UDZIAŁEM ZAKONU RYCERSKIEGO ŚWIĘTEGO 

GROBU BOŻEGO W JEROZOLIMIE – ZWIERZCHNICTWO W POLSCE, 
28 PAŹDZIERNIKA 2018 R.
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W ostatnią niedzielę października w Ziemi Świętej przypada święto Matki 
Bożej Królowej Palestyny, którą św. Jan Paweł II 21 stycznia 1994 r. ustanowił 
patronką dla Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. W Pol-
sce pierwsza taka uroczystość odbyła się w ubiegłym roku na Jasnej Górze pod 
przewodnictwem JE kard. Kazimierza Nycza, wielkiego Przeora Zwierzchnictwa 
OESSH w Polsce. W roku bieżącym polskie Zwierzchnictwo tego Zakonu wy-
stąpiło z prośbą do JE abp. dr. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, 
by uroczystość ta była obchodzona na Kalwarii w Praszce. I tak 28 października 2018 r. 
odbyła się ona po raz drugi w naszej Ojczyźnie również na terenie Maryjnej 
archidiecezji – w Archidiecezjalnym Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym Kalwaryj-
skiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce pod przewodnictwem JE bp. prof. 
Antoniego Długosza. W patronalnej uroczystości uczestniczyli przedstawiciele 
Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie z terenu całej Polski 
na czele z jego Zwierzchnikiem w Polsce JE Józefem Dąbrowskim, a także chór 
„Laudemus Mariam” z parafii pw. św. Bartłomieja i katedry św. Piotra i Pawła  
w Gliwicach oraz Kwintet Dęty Blaszany z Opola, kalwaryjscy pielgrzymi i wierni 
praszkowskiej ziemi. 

Plan Maryjnego święta przedstawiał się następująco: w kościele Świętej 
Rodziny o godz. 10.00 kustosz Kalwarii ks. prał. Stanisław Gasiński wspólnie ze 
swoim współpracownikiem ks. Pawłem Góreckim powitał zebranych na czele  
z Księdzem Biskupem i kilkudziesięcioma przedstawicielami Zakonu. Następnie 
zabrał głos JE Józef Dąbrowski CSSH, Zwierzchnik Zakonu Rycerskiego Świętego 
Grobu Bożego w Jerozolimie Zwierzchnictwo w Polsce. Zwracając się do Księdza 
Biskupa, powiedział m.in.: „Radujemy się, iż decyzja Ojca Świętego Jana Paw-
ła II o ustanowieniu Matki Bożej Królowej Palestyny Patronką Zakonu OESSH  
w 1994 r. zbiegła się w czasie z udzieleniem sakry biskupiej obecnemu pośród 
nas Księdzu Biskupowi. Odczytujemy to jako zaproszenie do bardziej gorliwej 
i intensywnej służby dla naszych braci chrześcijan w Ziemi Świętej”. Powi-
tał również zebranych na czele z członkami Zakonu i kandydatami. Zaznaczył,  
że w łączności z obchodami święta Matki Bożej Królowej Palestyny w Ziemi 
Świętej „pragniemy uwielbiać Boga a jednocześnie prosić Królową Palestyny 
za nami, abyśmy napełnieni Duchem Świętym umieli na Jej wzór służyć ludowi  
i Chrystusowi Zmartwychwstałemu obecnemu w naszych braciach”.

W dalszej części spotkania odbył się koncert pieśni maryjnych i patriotycz-
nych w wykonaniu bp. Antoniego Długosza oraz chóru „Laudeamus Mariam”. 



32

W jego trakcie zostały zebrane ofiary na cele charytatywne w Ziemi Świętej. 
Po koncercie licznie zebrani przeszli do kościoła sanktuaryjnego Kalwaryjskiej 
Matki Zawierzenia, gdzie po osłonięciu cudownego wizerunku Kalwaryjskiej 
Matki Zawierzenia przy dźwiękach fanfar Ksiądz Biskup zawierzył Zwierzchnic-
two OESSH w Polsce i wszystkich zebranych Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia. 
Po tym akcie miało miejsce procesjonalne przejście z kościoła sanktuaryjnego 
do kaplicy Matki Bożej Królowej Palestyny, gdzie Zwierzchnik Zwierzchnictwa 
OESSH w Polsce odmówił modlitwę do Patronki Zakonu, której tekst zebrani 
otrzymali na zakończenie koncertu. Tam też nastąpiło błogosławieństwo reli-
kwiami bł. Bartolo Longo.

Następnie udano się w procesji do kościoła Świętej Rodziny, gdzie została 
odprawiona uroczysta Msza św. dziękczynno-błagalna w intencji Zakonu Ry-
cerskiego OESSH w Polsce i wszystkich zebranych. Modlono się także za Ojca 
Świętego Franciszka, pasterzy Kościoła na czele z abp. Wacławem Depo, paste-
rzem miejsca, a także za archidiecezję częstochowską w 93. rocznicę jej usta-
nowienia, aby Maryja była jej potężną patronkąi opiekunką. Polecano Bogu 
również wszystkich zmarłych ofiarodawców, budowniczych, dobroczyńców  
i pielgrzymów Kalwarii w Praszce, a w sposób szczególny zmarłego abp. Zyg-
munta Zimowskiego, komandora Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego 
w Jerozolimie i legata papieskiego – koronatora papieskimi koronami Kalwaryj-
skiej Matki Zawierzenia w 2015 r. 

W homilii bp Antoni Długosz, zwracając się do członków Zakonu Rycerskie-
go Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, powiedział: „Kochani, macie prze-
piękny charyzmat zatroskania o Ziemię Świętą, którą nazywamy Piątą Ewange-
lią... Gratuluję charyzmatu i życzę, aby wasza Rodzina Zakonna powiększyła się 
o wspaniałych członków, którzy będą wiedzieli, co to znaczy być Kawalerami czy 
Damami Ziemi Świętej. Macie mieć odbicie Jezusa i Bożej Matki, jak mówi św. 
Paweł: formować nasze człowieczeństwo na miarę wielkości człowieczeństwa 
samego Jezusa Chrystusa. Niech ta więź z Maryją, którą wzywamy jako Królową 
Palestyny, na co dzień wam towarzyszy. Bo Ona ciągle staje przy nas i ze wszyst-
kich sanktuariów przypomina przesłanie z Kany Galilejskiej: Zróbcie wszystko, 
cokolwiek wam powie, słuchajcie mojego Syna. Niech to hasło będzie hasłem 
każdego z nas”.
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Na zakończenie Mszy św. ks. prał. Stanisław Gasiński w historycznym dniu 
dla Archidiecezjalnego Sanktuarium podziękował najpierw Bogu Najwyższemu 
za niedzielną uroczystość, a później Księdzu Biskupowi za sprawowaną Eucha-
rystię i umocnienie Bożym słowem, a także koncert ofiarowany na cele cha-
rytatywne w Ziemi Świętej. W duchu wdzięczności wspólnie z Kalwaryjskim 
Bractwem Męki Pańskiej ofiarował celebransowi wizerunek Matki Bożej Kró-
lowej Palestyny. Wyraził radość z faktu, że kiedy w Ziemi Świętej obchodzone 
jest święto Matki Bożej Królowej Palestyny, także Kalwaria w Praszce, mająca 
przybliżać Ziemię Zbawiciela, zgromadziła kilkunastu kapłanów, jego zakonnych 
konfratrów oraz kilkadziesiąt dam i rycerzy Zakonu OESSH w Polsce, by oddać 
chwałę i cześć Matce Bożej Królowej Palestyny. Komandor Zakonu ks. prał. S. 
Gasiński słowa podziękowania skierował również do JE Józefa Dąbrowskiego, 
Zwierzchnika Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bo-
żego w Jerozolimie, za wybranie tego miejsca na tegoroczne uroczystości. W du-
chu wdzięczności wspólnie z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej ofiarował 
mu także ikonę Matki Bożej Królowej Palestyny. Dziękując za wszelką życzliwość 
dla miejsca, któremu na imię Kalwaria w Praszce, na ręce ks. inf. dr. Mariana 
Mikołajczyka, komandora naszego Zakonu Świętego Grobu Bożego w Jerozo-
limie, słowa wdzięczności skierował również do wszystkich Dam i Kawalerów 
Zakonu OESSH w Polsce za dar modlitwy i wszelkie wsparcie. Podziękował także 
przedstawicielom mediów na czele z tygodnikiem katolickim „Niedziela” oraz 
asyście procesyjnej, pielgrzymom indywidualnymi i miejscowym parafianom 
wraz z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej. 

Następnie głos zabrał JE Józef Dąbrowski, dziękując Księdzu Biskupowi za 
posługę na rzecz Ziemi Świętej i Zakonu, którego jest Zwierzchnikiem: „Pozwolę 
sobie w sposób serdeczny zwrócić się do Jego Ekscelencji z wyrazami najwyż-
szej wdzięczności. Przede wszystkim za to, że dzisiejsza uroczystość stała się tak 
radosna. Nie byłoby tej radości, gdyby nie koncert i piękne tanga. Chciałbym, 
aby zostały nie tylko w naszych uszach, ale i sercach. Dziękuję za odprawienie 
Najświętszej Eucharystii w naszej intencji. Wyrazy wdzięczności pragnę skie-
rować także do ks. prał. Stanisława Gasińskiego, komandora naszego Zakonu, 
gospodarza tego miejsca. Dziękujemy za zaproszenie i otwarcie drzwi nie tylko 
tej świątyni, ale i całej Kalwarii, szczególnie plebanii z ciepłymi słowami i posił-
kami, którymi przyjmuje wszystkich gości bez względu na to, czy są to prości 
ludzie, czy wysoko wykształceni. Podziękowania Kawalerom i Damom naszego 
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Zakonu chciałbym złożyć na ręce Kawalera najwyższego godnością, Kawalera 
Wielkiego Krzyża, byłego zwierzchnika p. Karola Szlenkiera EMCSSH. Dołączając 
się do słów podziękowań, jakie już wypowiedział ks. prał. Gasiński, chcę wyrazić 
wdzięczność zarówno orkiestrze, panu organiście, jak i wspaniałym chórom. Jak 
z głosami chórów anielskich lepiej się przybliżyć do tronu Boga, tak i te pieśni 
niewątpliwie nam pomogły w modlitwie. Dziękuję wszystkim ludziom dobrej 
woli, którzy przybyli na uroczystość. Święto Matki Bożej Królowej Palestyny zo-
stało zatwierdzone przez Stolicę Apostolską w 1933 r., w roku Jubileuszu Od-
kupienia wynikającego z 1900. rocznicy śmierci Jezusa Chrystusa. To pokazuje, 
jak wielką wagę papież przywiązywał do tego tytułu Matki Bożej i do Zakonu 
Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Jeszcze raz dziękujemy Księ-
dzu Biskupowi i w naszych modlitwach zawierzamy jego i jego dalszą służbę”. 

Kierując słowa podziękowania do Kustosza Kalwarii w Praszce za przygo-
towanie niedzielnej uroczystości, przypomniał o darze dwupoziomowej kapli-
cy Matki Bożej Królowej Palestyny i jednocześnie Nawiedzenia przez Maryję  
św. Elżbiety, Narodzenia i Męczeństwa św. Jana Chrzciciela, a także bł. Barto-
lo Longo, który jest pierwszym błogosławionym Zakonu OESSH i założycielem 
sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. Wyrazy wdzięczności zo-
stały skierowanie także do członków Zakonu, którzy wzięli udział w tegorocz-
nym święcie zakonnym, oraz do wszystkich zebranych. Po pasterskim błogosła-
wieństwie zebrani wyrazili duchową troskę o dobro naszej Ojczyzny w 100-lecie 
odzyskania przez nią niepodległości, śpiewając gromkie „Boże, coś Polskę”. 

Po zakończonej Eucharystii w kościele Świętej Rodziny odbyło się spotkanie 
członków Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie z Zarzą-
dem, które poprowadził JE Zwierzchnik OESSH w Polsce Józef Dąbrowski wraz  
z Sekretarzem Zwierzchnictwa komandorem Elżbietą Jastrzębską DCSSH.  
W trakcie zebrania wręczono Ordery „Gloria Polskiego Zwierzchnictwa Zakonu 
Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie”. Jest to wyróżnienie nada-
wane polskim członkom Zakonu i innym osobom za ich postawę oraz zasługi 
na rzecz Polskiego Zwierzchnictwa OESSH. Order posiada 3 klasy: brązową (III), 
srebrną (II) i złotą (I).W tym roku Kapituła Orderu odznaczenie to przyznała za 
zaangażowanie w zorganizowanie w swoich diecezjach peregrynacji relikwii bł. 
Bartolo Longo, Kawalera Wielkiego Krzyża OESSH. Brązową Glorią zostali odzna-
czeni Kawalerowie: Andrzej Małysa i Tadeusz Trzaska (archidiecezja krakowska), 
Andrzej Siwiec (diecezja sosnowiecka), Ryszard Woźniak (diecezja kielecka) oraz 
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Dama Jadwiga Trzaska (archidiecezja krakowska). Natomiast złotym orderem 
został odznaczony ks. prał. dr Stanisław Gasiński, proboszcz i kustosz Sanktu-
arium Pasyjno-Maryjnego Kalwaryjskiej Matki Bożej Zawierzenia i budowniczy 
pierwszej w Polsce kaplicy Matki Bożej Królowej Palestyny, Patronki Zakonu.

Uroczystość uczczenia Patronki Zakonu obchodzona była – jak już wspo-
mniano – przez Zwierzchnictwo w Polsce po raz drugi. Główne uroczystości jak 
każdego roku odbyły się w palestyńskiej miejscowości Deir Rafat,1 gdzie znaj-
duje się sanktuarium Królowej Palestyny i skąd Maryja, ukazana na obrazie  
i w figurze jako błogosławiąca tej Ziemi, zbiera modlitwy o pokój i pokonanie 
trudności, z którymi mierzą się jej mieszkańcy. Członkowie Zwierzchnictwa  
w Polsce wraz z pozostałymi uczestnikami Mszy św. na Kalwarii w Praszce gor-
liwie włączyli się do modlitwy o tak bardzo potrzebny pokój w Ziemi Świętej.

1 Deir Rafat leży w Dolinie Sorek, w bliskiej odległości od Zorah i Bet Shemesh. Miejsce 
jest nieprzypadkowe. To tutaj zatrzymała się Arka Przymierza, gdy Filistyni odesłali ją 
Izraelitom (1 Sm 6, 10-13). Niedaleko stamtąd młody Dawid pokonał w nierównej wal-
ce Goliata za pomocą procy (1 Sm 17). W Dolinie tej mieszkała również Dalila i tam też 
Samson dał się mówić do wyjawienia tajemnicy swojej siły (Sdz 16, 4-21).
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VII. MIEJSCE OJCZYŹNIANE NA KALWARII 
W PRASZCE POŚWIĘCONE OBROŃCOM GRANIC NASZEJ OJCZYZNY

100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości zapisze się w historii 
Kalwarii w Praszce w sposób szczególny. Czciciele Kalwaryjskiej Matki Zawie-
rzenia 11 listopada oddali hołd obrońcom granic naszej Ojczyzny. Uroczystości 
rozpoczęły się w kościele Świętej Rodziny Mszą św. za Ojczyznę, której przewod-
niczył abp Stanisław Nowak, a towarzyszyli mu księża proboszczowie z Praszki:  
ks. prał. Stanisław Gasiński – kustosz Kalwarii w Praszce i ks. kan. Ireneusz Skro-
bot z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 

Witając wszystkich zebranych, gospodarz miejsca przywołał na pamięć zna-
ne każdemu Polakowi słowa „Roty” Marii Konopnickiej, podkreślając, iż nasi 
rodacy przed stu laty nie rzucili ziemi, dopomógł Bóg. Podkreślił, że w to szcze-
gólne Święto Niepodległości przypominamy sobie o tym, jak bardzo Pan Bóg 
troszczył się o naszą Ojczyznę. Po 123 latach zaborów Polska mogła na nowo 
cieszyć się upragnioną wolnością. To był sukces tych, którzy przez lata niewoli 
pozostali nieugięci oraz podtrzymywali ducha polskości na okupowanych zie-
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miach, dzięki przynależności do Kościoła Chrystusowego. Dziś jako prawdziwi 
patrioci, chcący jak najlepiej dla naszej Ojczyzny, powinniśmy jednoczyć się 
przede wszystkim w trudnych sytuacjach wymagających naszej zgody i współ-
pracy. To podstawowe przesłanie tego pamiętnego dnia, w którym chcemy ob-
jąć modlitewną pamięcią Obrońców Granic Polski, którzy oddali za nią życie, 
walcząc na ziemi wybuchu II wojny światowej. 

W kazaniu abp Stanisław Nowak powiedział: „Kochani bracia i siostry, 
mieszkańcy tej pięknej Praszki, tej świętej Praszki, chcemy gorąco powiedzieć: 
Boże, dzięki Ci za Polskę. Boże, chcemy Ojczyzny wolnej, sprawiedliwej, dobrej. 
Chcemy mocno powiedzieć: Boże, kochamy Cię, będziemy Ci wierni za wszelką 
cenę. (...) Wzięliśmy dosłownie do naszych serc testamentalne słowa św. Jana 
Pawła II: «Niech matka Boża Kalwaryjska króluje także w Praszce, módlcie się 
tam za mnie» i powstała nowa Kalwaria na tej ziemi, żebyśmy mogli mówić 
mocno: Boże, niech Polska będzie nam Polską na zawsze, niech będzie świę-
ta. Zachowaj nas od zguby, byśmy nie umarli w grzechu. To nasza dzisiejsza 
modlitwa. Erygując przed piętnastu laty Kalwarię w Praszce, podkreślaliśmy, 
że tu zaczęła się wojna. Na pobliski Wieluń padły pierwsze bomby o trzy i pół 
minuty wcześniej niż na Westerplatte, miasto pogrążyło się w strasznej ciem-
ności. Przez tę ziemię, przez Prosnę, przez Praszkę w stronę Krzepic, Opato-
wa szły wojska niemieckie. To tu były pierwsze próby obrony granic i tu Straż 
Graniczna broniła Polski. Chcemy pokazać to miejsce światu. Skoro Kalwaria 
w Praszce jest ekspiacją za grzechy – za wybuch II wojny światowej, podczas 
której zginęło ponad 6 mln Polaków i doszło do wyniszczenia narodu, do holo-
kaustu; wojny, która była straszną moralną wojną łamiącą sumienia – chcemy 
przepraszać właśnie tutaj, gdzie – jak odkrył tutejszy kustosz i co potwierdzi-
li na piśmie świadkowie – Straż Graniczna próbowała bronić Polski. Błogosła-
wię dziś to miejsce pamięci dedykowane Obrońcom Granic naszej Ojczyzny, 
gdzie od 1938 r. znajdował się Obserwacyjo-Strzelecki Punkt Polskiej Obrony 
nad dawną granicą z Niemcami. Dzisiejsze święto uczy nas odpowiedzialności 
za dalsze losy naszej Ojczyzny. I dlatego postawiliśmy tu, nad Praszką, wiel-
ki krzyż, podobny do tego na Giewoncie. On nas będzie bronił. Zintegrujmy 
się przy nim, pokochajmy Kalwarię w Praszce, bądźmy wierni krzyżowi, krwi  
i męce Pana Jezusa, Matce Bożej Bolesnej. Bądźmy zawsze wierni naszej Ojczyź-
nie. Kalwaryjska Matko Zawierzenia, ratuj nas. Jezu skrwawiony, ukrzyżowany  
i zmartwychwstały, broń Polski”.
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Po Eucharystii o godz. 12.00 uczestnicy uroczystości przy biciu dzwonów 
we wszystkich kalwaryjskich kościołach i kościółkach zaśpiewali hymn Polski. 
Następnie ks. dr S. Gasiński wspólnie z wikariuszem ks. Pawłem Góreckim i Kal-
waryjskim Bractwem Męki Pańskiej złożył Księdzu Arcybiskupowi podziękowa-
nie za dar modlitwy za Ojczyznę i umocnienie Bożym słowem. Równie serdecz-
ne podziękowanie złożył wszystkim licznie zebranym. Ponadto Ksiądz Kustosz 
wyrazy wdzięczności skierował do tych, którzy przygotowali Miejsce Pamięci 
„Obrońcom Granic Naszej Ojczyzny” na czele z artystami z Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie. 

Po błogosławieństwie kończącym Eucharystię w kościele Świętej Rodziny 
zebrani przy dźwiękach pieśni „My, Pierwsza Brygada” procesjonalnie przeszli 
na szczyt Kalwarii. Tam, od południowo-zachodniej strony, Ksiądz Arcybiskup 
poświęcił Miejsce Pamięci dedykowane Obrońcom granic naszej Ojczyzny, któ-
rzy oddali życie za niepodległą Polskę, na ziemi wybuchu II wojny światowej.  
W miejscu tym od 1938 r. znajdował się Obserwacyjno-Strzelecki Punkt Polskiej 
Obrony nad dawną granicą z Niemcami, określany mianem „Bunkier”, co pod-
kreślił narrator Marcin Zawadzki. 

W swoim przemówieniu powitalnym na tym miejscu ks. prał. S. Gasiński 
zaznaczył: „Dzieje naszej Ojczyzny to rzadko dni szczęśliwe i spokojne, tak jak 
obecnie. Częściej życiu naszych rodaków towarzyszyła groza, lęk przed wro-
giem, przed nieprzyjaznymi zapędami ościennych krajów. Dlatego w okresie 
międzywojennym pojawił się w miejscu, gdzie się znajdujemy, Obserwacyjno-
-Strzelecki Punkt Polskiej Obrony nad dawną granicą z Niemcami, określany 
mianem «Bunkier». Wskazują na to tak jego pozostałości, jak i zeznania zło-
żone na piśmie przez dawnych właścicieli tego terenu. Wolność zwykle krzy-
żami się mierzy. Polska niepodległa od 100 lat, od 30 lat znów jest wolna. Na 
naszych granicach nie czyhają już wrogowie, jak to było bezpośrednio przed 
wybuchem II wojny światowej. Nasi pradziadowie, aby odzyskać niepodległość 
Polski, poświęcali zdrowie i życie. Dziś jesteśmy im wdzięczni za dar wolności,  
a miejsce, które pragniemy poświęcić, niech będzie tego zewnętrznym wyra-
zem. Owi funkcjonariusze Straży Granicznej, żołnierze Wojska Polskiego, któ-
rych tu upamiętniamy, w obliczu agresji niemieckiej na Polskę stanęli w obronie 
wolnej, niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej. Pamięć o ich ofierze jest naszym 
obywatelskim obowiązkiem. Dzisiaj, odsłaniając tę tablicę w miejscu ich służby, 
oddajemy należną im cześć, jednocześnie zobowiązując się do kultywowania 
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pamięci o ich bohaterstwie i poświęceniu. Nad tablicą i godłem znajduje się 
zwycięski krzyż, pod którym anioł pokoju – obejmowany przez anioła śmierci – 
składa kwiaty”.

W dalszej części uroczystości został odśpiewany hymn państwowy i wcią-
gnięta flaga na maszt przez funkcjonariuszy Straży Granicznej. Potem tablicę 
pamięci odsłonili: poseł na Sejm RP Leszek Korzeniowski, starosta oleski Sta-
nisław Belka, przewodniczący Rady Miejskiej w Praszce Bogusław Łazik, kpt. 
Agnieszka Horodyska z opolskiej Straży Granicznej. Później nastąpiło złożenie 
przed pomnikiem kwiatów i zniczy przez abp. Stanisława i kustosza Kalwarii  
w Praszce. Następnie wieńce złożyli: Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej, 
przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości powiatu oleskiego z pełnomocnikiem 
powiatowym Krzysztofem Chudzickim, NSZZ „Solidarność” w Praszce z Wal-
demarem Kościelnym, Państwowa Straż Graniczna z Opola oraz inni przedsta-
wiciele władz państwowych i samorządowych. W trakcie składania wieńców, 
kwiatów i zniczy wszyscy zebrani śpiewali pieśń „My chcemy Boga”. 

Na zakończenie zabrali głos: poseł Leszek Korzeniowski, starosta Stanisław 
Belka, przewodniczący Rady Miejskiej Bogusław Łazik, którzy wyrażali wdzięcz-
ność miejscowemu kustoszowi Kalwarii w Praszce ks. prał. Stanisławowi Ga-
sińskiemu za „odkrycie” tego miejsca i ukazanie go w tak szczególnym czasie 
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz w tak wymownej symbo-
lice tego monumentu. Ponadto miejsce to znajduje się między dwiema kapli-
cami Drogi Krzyżowej: Pierwszego Upadku Pana Jezusa oraz Jego spotkania ze 
swoją Matką. Z tego miejsca jest piękny widok na dawny teren III Rzeszy i drogę 
prowadzącą na dawne przejście graniczne w Praszce. 

W słowie na rozesłanie abp Stanisław Nowak powiedział: „Jesteśmy w miej-
scu nadgranicznej strażnicy, obecnie na Kalwarii w Praszce, stąd żołnierze po-
granicza bronili Polski. To miejsce staje się od dziś bardziej wyraźnie miejscem 
ojczyźnianym. Wprawdzie ta obrona była mało skuteczna, bo największe bitwy 
działy się dalej (bitwa pod Mokrą czy mniejsza w niedalekim Opatowie), to jed-
nak tu był początek oporu złu, znak, że nie zgadzamy się na to straszne zło, 
które spotkało naszą Ojczyznę. Przeżywaliśmy tę uroczystość w duchu pokoju, 
zważywszy też na fakt, iż pierwszym krajem, który uznał wolność Polski przed 
100 laty, były jednak Niemcy, zanim to zrobiły inne kraje, takie jak Francja czy 
Anglia. Modliliśmy się o pokój, za Europę, aby szła naprzód, żeby trwała współ-
praca narodów”. 
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W niepodległościowych uroczystościach na Kalwarii w Praszce oprócz wyżej 
wymienionych wzięli udział: przedstawiciele wojewody opolskiego, funkcjona-
riusze Straży Granicznej z placówki w Opolu, przedstawiciele samorządu po-
wiatu oleskiego w osobach Krzysztofa Chudzickiego i Tomasza Szymańskiego, 
funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej na czele z zastępcą komendanta 
mł. bryg. Markiem Kucharczykiem z Olesna oraz OSP z Praszki, przedstawicie-
le samorządu Gminy Praszka, s. Inga Owczarek – wikaria prowincjalna Sióstr 
Felicjanek, poczty sztandarowe: NSZZ „Solidarność” z Praszki i Kozłowic, OSP 
z Praszki, Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana Pawła II oraz Szkoła Podstawowa 
im. ks. kard. Stef na Wyszyńskiego w Praszce, harcerze ze Związku Harcerstwa 
Polskiego Hufca z Praszki, Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej, mieszkańcy mia-
sta i okolicy. 

Po południu w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Prasz-
ce Ksiądz Arcybiskup przewodniczył drugiej Eucharystii za Ojczyznę wspólnie  
z księżmi proboszczami praszkowskich parafii, polecając Bogu sprawy Ojczyzny. 
W czasie tej Mszy św. podkreślił, że Ojczyzna to nasza kochana Matka. Modlimy 
się za nią, jak tylko umiemy, i błagamy, żeby Polska nie zginęła.

OGŁOSZENIE ODPUSTU ZUPEŁNEGO NA PRAWACH PAPIESKICH

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 2018 na Kalwarii w Praszce  

Jubileuszowy rok 2018 w naszej wspólnocie parafialnej miał wyjątkową 
oprawę i szczególny przebieg. Uroczystościom Niedzieli Palmowej Męki Pań-
skiej 25 marca 2018 roku na Kalwarii w Praszce przewodniczył JE ks. abp dr 
Wacław Depo, metropolita częstochowski, przy współudziale JE ks. prał. dr. 
Krzysztofa Nykiela, regensa Penitencjarii Apostolskiej z Watykanu. Stanowiło 
to dla wiernych parafii Świętej Rodziny i archidiecezji częstochowskiej wielką 
łaskę i wyróżnienie. 

Uroczystości rozpoczęły się od poświęcenia kościoła Ecce Homo w Dolinie 
Męki Pańskiej, wprowadzenia do jego dolnej kaplicy dedykowanej Siedmiu Bo-
leściom Maryi relikwii św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego i bł. Kanuty Chrobot, 
a do dolnej kaplicy Ogrodu Oliwnego Czuwających Apostołów – relikwii bł. ks. 
Maksymiliana Binkiewicza. Dalej odbyło się poświęcenie palm i misterium Nie-
dzieli Palmowej z uroczystym wjazdem Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy, 
po którym ksiądz arcybiskup przewodniczył uroczystej Eucharystii w kościele 
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parafialnym. W jej trakcie ks. Krzysztof Nykiel ogłosił, iż od Niedzieli Palmowej, 
tj. 25 marca 2018, do 25 marca 2019 roku Kalwaria w Praszce otrzymała od Ojca 
Świętego Franciszka przywilej odpustu zupełnego na prawach papieskich w ju-
bileuszowym roku 30-lecia istnienia parafii Świętej Rodziny i 15-lecia istnienia 
Kalwarii w Praszce. Warunkami uzyskania odpustu są: stan łaski uświęcającej, 
pielgrzymowanie na Kalwarię w Praszce, modlitwa w intencjach Ojca Świętego, 
wyznanie wiary i przyjęcie Eucharystii. Odpust to darowanie kary doczesnej za 
grzechy zgładzone już co do winy. Odpust można ofiarować za siebie albo za 
zmarłego. Każdy zły czyn potrzebuje nie tylko przebaczenia Boga i człowieka, 
wobec którego zawiniliśmy, ale wymaga również poniesienia konsekwencji, 
które grzech za sobą niesie. Karę doczesną możemy zmniejszyć bądź całkowi-
cie anulować przez działa miłosierdzia i odpusty, inaczej będziemy musieli ją 
odpokutować w ogniu oczyszczającym w czyśćcu. Papież, na którym spoczywa 
tak zwany mandat apostolski związywania i rozwiązywania kwestii duchowych 
– przekazany przez Jezusa św. Piotrowi, pierwszemu papieżowi – udzielił nam 
tej łaski po zapoznaniu się z historią parafii Świętej Rodziny na Kalwarii w Prasz-
ce, przedstawioną przez Wielkiego Penitencjarza kard. Mauro Piacezna i jego 
zastępcę regensa JE ks. prał. dr. Krzysztofa Nykiela, w dowód wdzięczności dla 
nas i dobroczyńców tego miejsca za trud powstania przed 30 laty parafii i przed 
15 laty Kalwarii oraz ciągłego rozwoju tego miejsca kultu. Penitencjaria Apo-
stolska, która badała zasadność udzielenia Kalwarii w Praszce tego szczególne-
go daru na wniosek Władz Duchowych naszej Archidiecezji i Kustosza Kalwarii 
w Praszce, to najwyższy Sąd Kościoła rzymskokatolickiego rozpatrujący sprawy 
sumienia. 

Regens Penitencjarii Apostolskiej JE ks. prał. dr Krzysztof Nykiel jako przed-
stawiciel papieża przybył po raz drugi na Kalwarię w Praszce, by sprawować 
Sumę odpustową ku czci Świętej Rodziny 30 grudnia 2018 roku. Dnia 18 stycz-
nia 2019 roku ks. prał. Stanisław Gasiński, miejscowy proboszcz i kustosz, za po-
średnictwem ks. abp. dr. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, zwró-
cił się z prośbą do Penitencjarii Apostolskiej o przedłużenie odpustu pieskiego 
udzielonego dla Kalwarii Praszce na jeden rok (25 marca 2018 – 25 marca 2019), 
do odpustu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, tj. 11 sierpnia 2019 roku. Prośba 
ta została skierowana dla dobra duchowego pielgrzymów przybywających na 
Kalwarię w Praszce z różnych stron kraju i naszych parafian.
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SUMA ODPUSTOWA KU CZCI ŚWIĘTEJ RODZINY 
NA KALWARII W PRASZCE30 GRUDNIA 2018

Jego Ekscelencja KS. PRAŁAT DR KRZYSZTOF NYKIEL, regens Penitencjarii 
Apostolskiej z Watykanu

Wprowadzenie do Mszy św.:

Umiłowani Bracia i Siostry. Jak już wypowiedział to ks. prał. Stanisław,  
w duchu wdzięczności Bogu za to, że uroczystość ku czci Świętej Rodziny: Je-
zusa, Maryi i Józefa mogę przeżywać w waszej wspólnocie parafialnej, której 
Ona patronuje, w roku jubileuszowym, pragnę objąć moimi bratnimi, kapłań-
skimi modlitwami wasze dziś i wasze jutro, wszystkie intencje wypowiedziane 
i niewypowiedziane, a przede wszystkim prośby, aby nasze rodziny były silne 
Bogiem, silne wiarą i aby karmiły się na co dzień tą miłością, którą daje nam na 
co dzień Ten, który jest źródłem miłości, sam Bóg w Trójcy Jedyny. Wiemy, że 
krocząc przez życie, nie zawsze jesteśmy doskonali, często bronimy się, mówi-
my, że nie jesteśmy święci, ale do świętości zdążamy. Uznajmy więc teraz nasze 
słabości i grzechy, gorąco za nie przepraszając, aby nasze wołanie do Boga o mi-
łosierdzie dla nas i dla świata całego było jak najbardziej owocne, by podobało 
się Bogu. By nasze trwanie przy stole eucharystycznym przyniosło oczekiwane 
owoce. 

HOMILIA

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Najczcigodniejszy Księże Prała-
cie Stanisławie, Kustoszu tegoż Sanktuarium, w którym dzięki twojej petycji, 
popartej przez Pasterza umiłowanego Kościoła częstochowskiego, Brama Mi-
łosierdzia w dalszym ciągu jest otwarta, gdzie każdy miłujący Boga w duchu 
pielgrzymim może przyjść, uklęknąć, pomodlić się i uzyskać dar odpustu pa-
pieskiego, zgładzić nawet karę doczesną za grzechy odpuszczone co do winy  
w sakramencie pokuty i pojednania. Czcigodni bracia kapłani tutaj obecni, umi-
łowani bracia i siostry w Chrystusie Panu, a szczególnie drogie rodziny, które 
przeżywacie dziś wasze rocznice ślubu. 50-lecie to piękny jubileusz, złote gody 
(moi rodzice przeżywali go przed siedmioma laty). Mamy też młodzieniaszków, 
tak zwanych roczniaków. W tej świątyni można by też znaleźć inne rodziny, 
przeżywające swoje jubileusze. To dobry znak. Powód, by po raz kolejny w swo-
im sercu śpiewać dziękczynne „Te Deum” za każdą chwilę przeżytą w rodzinie. 
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Przybywamy dziś do naszej świątyni, gdzie czczona jest Święta Rodzina 
z Nazaretu: Maryja i Józef z Dzieciątkiem Jezus. Ten Boży Syn posłany przez 
Ojca, którego adorowaliśmy i adorujemy od uroczystej Pasterki, przed którym 
przyklękamy, bo jest owocem Bożej miłości dla nas. Ten Boży Syn pragnie cią-
gle na nowo błogosławić każdej naszej rodzinie. Kiedy otrzymałem od księdza 
prałata zaproszenie na dzisiejszą uroczystość i dowiedziałem się, że niektóre 
rodziny będą dziękować Bogu za jubileusz małżeńskiego życia, pomyślałem:  
to oni więcej mogliby nam powiedzieć, czym jest rodzina, czym jest małżeństwo 
i jak należy żyć, by do jakiegokolwiek jubileuszu dotrwać, a przede wszystkim 
by dotrwać do końca. (...) Moi drodzy, nasi jubilaci, każdy z nas przychodzi dzi-
siaj do tej świątyni wpatrzony otrzyma swojego serca w obraz Świętej Rodziny  
z dwóch powodów: pierwszy – by dziękować za każdy wspólnie przeżyty dzień 
w rodzinie. Mąż dziękuje za to, że spotkał tę jedyną, cudowną, szlachetną oso-
bę w swoim życiu. Podobnie czyni to żona wobec swojego męża, a razem dzię-
kują za pociechy, które Pan Bóg zechciał im dać. Dzieci winny dziękować za nor-
malny, nieraz może prosty, ale dobry, szlachetny rodzinny dom. Za to, że – choć 
może nie mają willi, najnowszego typu mercedesa czy audi, takiego czy innego 
sprzętu – mają kochających rodziców, zatroskanych o nich zwłaszcza wówczas, 
kiedy są zagubieni, kiedy oddalają się od Bożej miłości, szukających ich przede 
wszystkim myślami i modlitwą. Muszę tu wyznać publicznie, że nieraz toczę, 
mówiąc w cudzysłowie, walki z moją mamą, bo pomimo że od 28 lat jestem 
kapłanem, od ponad 25 pracuję w Stolicy Apostolskiej – najpierw dla św. Jana 
Pawła II, później papieża Benedykta XVI, a teraz dla Ojca Świętego Franciszka 
– moja mama, mój tato nie przestali być dla mnie rodzicami. (…) Ktoś kiedyś 
powiedział: Przecież ksiądz nie ma żony, dzieci, to co może mówić o rodzinie. 
Ale każdy ksiądz też był małym dzieckiem, tak jak Dzieciątko Boże. Przyszedł 
na świat dzięki miłości jego rodziców, też wzrastał w łasce Boga i u ludzi. Też 
miał swoje wzloty i upadki. Też mógł być i dokuczliwy, ale i kochany. Przyjmo-
wał Chrystusa i przyjmuje Go w sakramentach świętych. I tym może się dzielić,  
a przede wszystkim może i winien mówić, że rodzice mogą się naprawdę ko-
chać, że mogą się naprawdę szanować, że mogą przeżyć całe życie pomimo 
takich czy innych trudności. 

To pierwszy powód, dla którego dzisiaj tutaj przybyliśmy. Ksiądz prałat Stani-
sław powiedział o tym na samym początku Mszy św. – przyszliśmy, aby podzię-
kować dobremu i miłosiernemu Bogu, wpatrując się we wzór Świętej Rodziny, 
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za nasze rodziny, które stanowią tę wspólnotę parafialną. Ale drugi powód to 
ten, abyśmy się wspólnie zastanowili nad zagrożeniami, które czyhają na każdą 
rodzinę na świecie. Od tych trudności i niebezpieczeństw nie jest wyłączona 
nasza polska rodzina, nasza Ojczyzna, rodzina rodzin, rodziny tej wspólnoty pa-
rafialnej. Niech pomocą będą dzisiejsze czytania. W pierwszym czytaniu ze Sta-
rego Testamentu słyszeliśmy, jaka powinna być postawa dzieci wobec rodziców 
– postawa dzieci łagodnych, szlachetnych i dobrych, które uszanują ojca i matkę 
nie tylko dlatego, że tak mówi Pan Bóg, że takie jest Boże przykazanie: czci ojca 
swego i matkę swoją, bo tak dalece Panu Bogu zależy na tej postawie dziecka 
wobec rodziców. Dzieckiem się jest, dopóki rodzice żyją na tym świecie, czy 
mają 50, 60, 80 czy 100 lat, to są zawsze nasi rodzice, a my pozostajemy dzieć-
mi i z naszej strony należy się im właściwy szacunek; więcej, jest powiedziane: 
zostaną odpuszczone ci twoje grzechy, zwycięży w twoim życiu miłosierdzie, 
jeśli będziesz miał szacunek dla twojego ojca, nawet gdyby rozum stracił, na 
skutek takiej czy innej choroby. Szczególnie kiedy ktoś niedomaga, jest chory, 
cierpi, tym bardziej zasługuje na nasz szacunek. Gdy mówiłem kazanie na jubi-
leuszu 50-lecia pewnej włoskiej rodziny, jubilaci przyszli, by podziękować, ale 
powiedzieli też: Zapomniał Ksiądz powiedzieć o jednej rzeczy – „Soportatione”. 
Soportare to znaczy: Jedni drugich znosić wybaczając sobie w duchu chrześci-
jańskiej miłości. Kochani, jeśli małżonkowie nie potrafią siebie nawzajem zno-
sić, to znaczy, że w ich życiu w dalszym ciągu przeważa egoizm, że w dalszym 
ciągu górę bierze „ja”. To ja mam rację, nie ty. To ja mam słuszność, nie ty. To ja 
jestem mądrzejszy, to ja wszystko zorganizowałem, to ja na wszystko zapraco-
wałem. Taka postawa nie pomaga wzrastać rodzinie we wzajemnej miłości. Nie 
bądźcie sobie w niczym dłużni poza wzajemną miłością, jak powie św. Paweł: 
„Jedni drugich brzemiona noście”. Jeśli taka będzie postawa w mojej, w twojej, 
w naszych rodzinach, to znaczy że ta rodzina jest Bogiem silna, pokorna, że 
słowa, o których mówi papież Franciszek: proszę, dziękuję, przepraszam, mają 
w swojej istocie jakże głęboką treść. Nie wszystko mi się w życiu należy, muszę 
umieć poprosić. Czytamy o tym na kartach Ewangelii – ludzie chorzy, głusi, nie-
mi, trędowaci, dotknięci taką czy inną chorobą z ogromną prośbą serca zwracali 
się do Jezusa Chrystusa i mówili: „Panie, jeśli chcesz, możesz mnie uzdrowić, 
możesz mnie oczyścić. Ty wszystko możesz”. To modlitwa człowieka wierzącego, 
tak się powinien modlić mąż, tak się powinna modlić żona: Panie, proszę Cię, 
uzdrów mojego syna, uzdrów moją córkę, zaplątali się w sidła grzechu, zaplatali 
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się w sidła zła, nie mogą się z tego odplątać, nie wiem już, co robić, tak bardzo 
mi przykro. Razem z mężem przekazaliśmy synowi, córce życie, dlaczego oni 
je marnują, ono jest największym darem. Słyszeliśmy w Ewangelii św. Łukasza, 
kiedy Maryja z Józefem odnaleźli dwunastoletniego Jezusa. Matka Najświęt-
sza mówi: „Synu, czemuś nam to uczynił? Z bólem serca szukaliśmy Ciebie”. 
Nie wyobrażam sobie serca matki tutaj obecnej, żeby nie cierpiało na wieść  
o jakiejkolwiek negatywnej sytuacji czy o wypadku, czy o tym, że syn czy córka 
się zagubili. Przecież dawaliśmy im taki dobry przykład. Przecież był czas, kie-
dy razem modliliśmy się, chodziliśmy do świątyni. Zmienił środowisko, zmienił 
szkołę, poszedł na uniwersytet, tak daleko się oddalił od Pana Boga, od Chrystu-
sowej Ewangelii. To ogromne cierpienie dla ojca i matki, dlatego potrzeba ufnej 
postawy trwania, modlitwy. Znamy życie św. Augustyna, wiemy, ile jego matka, 
św. Monika, wycierpiała na skutek jego zawirowanego życia. Aż przyszedł mo-
ment, kiedy został uchwycony przez Bożą łaskę, kiedy się nawrócił, kiedy stał się 
świętym chrześcijaninem, świętym biskupem. 

Przychodzimy tutaj, by dziękować za naszą każdą rodzinę, za sukcesy, za 
osiągnięcia, za Boże łaski i dary. Przychodzimy też, aby rozważyć wspólnie te 
trudności i niebezpieczeństwa, które na nią czekają. Moi drodzy, czy tak zwana 
ideologia gender służy rodzinie? W imię pseudoideologii próbuje się nam wmó-
wić, że nasza płciowość nie zależy od biologii, od ludzkiej natury, tylko od wy-
chowania kulturowego, społecznego, że człowiek sam może zdecydować, czy 
być mężczyzną, czy kobietą, że może zmieniać swoją przynależność płciową na-
wet wielokrotnie, że to wina naszych rodziców, że chłopców ubierali w spodnie, 
dawali zabawki typu samochody i w ten sposób nie pozwalali, żeby chłopiec 
sam zdecydował, czy chce być dziewczynką, czy chłopcem. Czy promocja kul-
tury śmierci, w sposób szczególny aborcji, eutanazji, nie jest niebezpiecznym 
trendem zagrażającym każdej rodzinie, każdej polskiej rodzinie? Po cóż cho-
dzić do kościoła? Po cóż chodzić do spowiedzi? Księdzu mówić swoje grzechy?  
A przecież wiemy, że nawet Ojciec Święty nie może sam sobie odpuścić grze-
chów, bo to Pan Bóg swoim nieskończonym miłosierdziem jest autorem prze-
baczenia, nie kapłan. Kapłan jest tylko narzędziem Bożego Miłosierdzia. To Pan 
Bóg nam przebacza. To Pan Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu posłał 
swojego Syna, abyśmy wierząc mieli życie i mieli je w obfitości. Nie możemy 
zatem, moi drodzy bracia i siostry, spocząć na przysłowiowych laurach. Papież 
Franciszek w swojej adhotracji apostolskiej „Exsultate et gaudete” – cieszcie 
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się i radujcie, która mówi o podstawowym naszym powołaniu, o powołaniu do 
świętości, zwraca uwagę również na niebezpieczeństwa, które zagrażają naszym 
rodzinom. Żeby człowiek, nie daj Boże, nie uwierzył tak dalece w swoją pychę  
i nie powiedział: Pan Bóg, Jego Ewangelia, Chrystus, Kościół są mi niepotrzebne, 
ja sobie sam poukładam życie według mojej wizji. Ja sobie sam poukładam ży-
cie i osiągnę sukces, nawet kosztem niszczenia godności drugich ludzi, depcząc 
ich godność, ich tożsamość. Bez Boga ani do proga. Jeśli Bóg z nami, to wszystko 
mogę. Życie jest tylko jedno, mówił Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński,  
i musi być przeżyte po Bożemu, musi być przeżyte godnie, bo drugi raz już nie 
będziemy mieli tej możliwości. Szukajmy, moi drodzy, wpatrzeni w Świętą Ro-
dzinę Bożego królestwa, a wszystko inne będzie nam przydane. Amen.

Słowo na rozesłanie:           

Kochani moi, bardzo głębokie i szczere uczucie wdzięczności towarzy-
szy mojemu sercu. Można powiedzieć, że na zakończenie 2018 roku miałem 
łaskę, by dwukrotnie przybyć do tego świętego miejsca. By uklęknąć w poko-
rze, pomodlić się i Kalwaryjskiej Matce zawierzyć moją osobę, moją posługę 
i wszystkich, których Pan Bóg stawia na mojej drodze. Tak więc każdy i każda 
z was jesteście od tej pory częścią mojego życia począwszy od ks. prał. Stani-
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sława. Mówię te słowa od Chrystusowego ołtarza, z całą odpowiedzialnością 
przed Bogiem, noszę i będę was nosił w swoim sercu. Ale jak to często papież 
Franciszek powtarza i prosi na zakończenie każdej audiencji, każdego spotkania  
z wiernymi, każdego „Anioł Pański”: Per favore pregate per me! Proszę was, 
módlcie się za mnie. Ja was zapewniam o mojej kapłańskiej, przyjacielskiej mo-
dlitwie. Tutaj jest miejsce, kiedy człowiek może w sposób szczególny zwrócić 
swoje oczy ku Matce Najświętszej, czczonej tutaj jako Matka Boża Zawierzenia. 
Zawierzmy swoje dziś i swoje jutro Jej matczynej opiece, a Ona doprowadzi nas 
zawsze do swojego Syna. Zawsze nam będzie przypominać jak biesiadnikom na 
weselu w Kanie Galilejskiej: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. 

Jadąc tutaj, podczas rozmowy z moimi rodzicami oni tak cicho powiedzieli:” 
Synu drogi, gdyby tak wszyscy wierni chcieli słuchać Kościoła, nie dlatego że ty 
jesteś księdzem, ale że Kościół jest Chrystusowy, ten świat byłby lepszy, ludzie 
by bardziej się kochali i szanowali”. Proszę was zatem, zróbmy wszystko, aby 
świat naszego codziennego rodzinnego domu był lepszy, a to już od nas zależy. 
Na Boże błogosławieństwo zawsze możemy liczyć. Nawet gdybyśmy mieli wąt-
pliwości, to Maryja zawsze wyprosi cud przemiany w naszym życiu, cud prze-
miany, który będzie samym dobrem i samym błogosławieństwem. Już za chwilę 
Nowy Rok, znów będziemy otrzymywać setki życzeń od bliskich, znajomych, 
rodziny. Niektórzy przy szampanie, przy muzyce, a inni może na modlitwie albo 
w cichości swojego domu, nieraz w samotności. Niech to będzie rok obfity  
w Boże błogosławieństwo i łaskę. Niech to będzie rok naprawdę dobry i cu-
downy. Niech to będzie rok, w czasie którego możemy dzielić się miłością i tę 
miłość od innych otrzymywać. Niech to będzie kolejny rok budowania Bożego 
królestwa na ziemi. Do siego roku, moi drodzy. Szczęść Boże na dziś i na jutro. 
Bóg zapłać.
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•	 I pełny obchód Dróżek Matki Bożej i Św. Józefa, pielgrzymka obrońców życia 
(Dzień Świętości Życia), godz. 15.00. /25.03.2019/

•	 Pierwszy doroczny pełny obchód Dróżek Pana Jezusa – Pasyjny, poniedzia-
łek po IV niedzieli Wielkiego Postu, godz. 15.00 /01.04.2019/ 

•	 Misterium Niedzieli Palmowej z wjazdem Pana Jezusa na osiołku do Jerozo-
limy, Niedziela Palmowa, godz. 10.30. /14.04.2019/

•	 Misterium Wieczerzy Pańskiej - Wielki Czwartku, godz. 18.00. /18.04.2019/

•	 Misterium Męki Pańskiej - Wielki Piątek, godz. 14.00, Ceremonie Wielkiego 
Piątku, godz. 18.00 /19.04.2019/

•	 Rezurekcja, procesja z kościółka ukrzyżowania i Grobu Pana Jezusa do ko-
ścioła Świętej Rodziny - Wielka Sobota, godz. 22.00. /20.04.2019/

•	 I pełny obchód Dróżek Paschalnych Pana Jezusa - Droga Światła, II Niedziela 
Wielkanocna – Święto Miłosierdzia Bożego, godz. 15.00. /28.04.2019/

•	 Doroczna Msza Święta w intencji ludzi pracy miasta i dekanatu Praszka,  
Św. Józefa, 1 maja, godz. 17.00. /01.05.2019/

•	 Procesja na pamiątkę pojawienia się krwawych łez na obrazie Matki Bo-
żej Kalwaryjskiej z kościoła Świętej Rodziny do kościoła sanktuaryjnego,  
3 maja, godz. 11.00. /03.05.2019/

•	 Msza święta dziękczynno-błagalna w intencji strażaków powiatu oleskie-
go przy relikwiach św. Floriana w pierwszą niedzielę maja, godz. 11.00 
/05.05.2019/

•	 Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało, godz. 9.00. 
/20.06.2019/

•	 II pełny obchód Drogi Paschalnej Pana Jezusa – Droga Światła, Uroczystość 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, godz. 15.00. /28.06.2019/

KALENDARIUM UROCZYSTOŚCI 
W ARCHIDIECEZJALNYM SANKTUARIUM  

PASYJNO-MARYJNYM KALWARYJSKIEJ MATKI ZAWIERZENIA  
NA KALWARII W PRASZCE – ROK 2019
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•	 Odpust ku czci Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, II niedziela sierpnia, 
11.08.2019  procesja Zaśnięcia Matki Bożej z kościoła sanktuaryjnego na 
szczyt Kalwarii i do kościółka Grobku Matki Bożej i Jej Wniebowzięcia, 
godz. 11.00. 

•	 Procesja Tryumfu Maryi Wniebowziętej z kościółka Grobku Matki Bożej i Jej 
Wniebowzięcia przez Bramę Zmartwychwstania do kościoła parafialnego 
Świętej Rodziny, Dożynki, III Niedziela sierpnia, godz. 10.30. /18.08.2019/

•	 II pełny obchód Dróżek Matki Bożej i Św. Józefa, święto Narodzenia NMP,  
8 września, godz. 15.00. /08.09.2019/

•	 IV rocznica koronacji Koronami Papieskimi Obrazu Kalwaryjskiej Matki Za-
wierzenia na Kalwarii w Praszce, godz. 17.00 /12.09.2019/

•	 II pełny obchód Dróżek Męki Pańskiej, święto Podwyższenia Krzyża Święte-
go, święto Kalwarii w Praszce, godz. 15.00. /14.09.2019/

•	 Msza Święta za zmarłych dobroczyńców Kalwarii w Praszce z procesją ża-
łobną po terenie Kalwarii – uroczystość Wszystkich Świętych, godz. 11.00 
/01.11.2019/

•	 Msza Święta w intencji Ojczyzny z Procesją do Miejsca Ojczyźnianego na 
Kalwarii w Praszce, godz. 11.00 /11.11.2019/

•	 Opłatek w Sanktuarium Kalwaryjskim: Wigilia, godz. 9.00. /24.12.2019/

•	 Suma odpustowa ku czci Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa,  
godz. 11.00. /29.12.2019/

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA NA KALWARII W PRASZCE

•	 Błogosławieństwo małych dzieci w każdą I niedzielę miesiąca na Mszy św., 
godz. 11.00

•	 Nowenna Kalwaryjska do Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w każda środę 
od maja do października, godz. 19.30, Msza św. połączona z Nieszporami 
i zakończona Apelem Maryjnym, godz. 20.00. Natomiast od listopada do 
kwietnia Nowenna Kalwaryjska o godz. 17.30, Msza św. połączona z Niesz-
porami, godz. 18.00.

•	 Droga Krzyżowa na Kalwarii zwykle w każdy ostatni piątek miesiąca, godz. 
15.00
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•	 Uroczyste Nabożeństwa Fatimskie każdego 13. dnia miesiąca od maja do
października, godz. 17.30 Nieszpory Maryjne, 18.00 Msza św. Fatimska 
z Nabożeństwem Różańcowym w Kaplicy Fatimskiej. /W maju Procesja 
Fatimska na Osiedle d Krzyża Trudnych Dni Praszki./

•	 Kościół Parafialny Świętej Rodziny

Niedziela: Msze św., godz. 8.00, 9.30 (szkolna) 11.00 (suma), 

Dzień powszedni: Msza św., godz. 17.00 i 18.00 

Czwartek – Modlitwy o nowe powołania do służby w Kościele, godz. 16.30

Piątek – Koronka do Miłosierdzia Bożego, godz. 16.30

Sobota – Nabożeństwo Zawierzenia Fatimskiego, godz. 16.40 
– Nabożeństwo do Świętej Rodziny, godz. 18.30

•	 Sanktuarium 

Niedziela: Msza św. o godz. 17.00, w święta Maryjne, godz. 8.00.

Dzień Powszedni: Msza św. w środy, godz. 17.00 oraz od V do X,  
godz. 20.00, natomiast od XI do IV o godz. 18.00, 

•	 Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałek i czwartek po Mszy św. 

od godz. 18.30 – 19.30 (w uroczystości, święta i w czasie rekolekcji oraz 
wizyty kolędowej kancelaria nieczynna; w czasie wakacji w poniedziałki  
i środy, godz. 18.00-19.00)

Pierwsza konsultacja ślubna w niedziele, godz. 12.15

•	 DEKANALNY OŚRODEK DUSZPASTERSTWA RODZIN

Poradnia Życia Małżeńsko-Rodzinnego w soboty, godz. 17.00-19.00
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PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH  
PARAFII ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM PASYJNO-MARYJNE  
KALWARYJSKIEJ MATKI ZAWIERZENIANA KALWARII 
W PRASZCE  31 MARCA – 03 KWIETNIA 2019 ROKU.

Niedziela – 31 III 2019  roku – Rozpoczęcie Rekolekcji
  8.00 Msza św. dla młodzieży klasy VII, VIII i III gimnazjum.  
  9.30  Msza św. z nauką dla dzieci i ich opiekunów. 
11.00  SUMA z nauką dla mężczyzn i ojców rodzin. 
16.00  /Sanktuarium Kalwaryjskie/ Gorzkie Żale z nauką pasyjną 
17.00  /Sanktuarium Kalwaryjskie/  Msza św. dla kobiet i matek rodzin.

 
Poniedziałek – 01 IV 2019 r.

  8.00  /Sanktuarium Kalwaryjskie/ Msza św. z nauką ogólną 
  9.15  Nauka śpiewu liturgicznego dla dzieci od klasy I - VI Publicznej Szkoły  
 Podstawowej nr 3 w Praszce 
  9.30  Msza św. dla  dzieci, po niej błogosławieństwo dla małych dzieci do  
 „0” włącznie i ich opiekunów. 
10.15  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci Szkoły Podstawowej. 
11.30  Nauka śpiewu liturgicznego dla młodzieży z klasy: VII i VIII oraz III  
 Gimnazjum. 
  9.30  Msza św. dla młodzieży z klasy: VII i VIII oraz III Gimnazjum. 
12.15  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla w/w młodzieży 
15.00  Dróżki Pana Jezusa na Kalwarii Praszce, pełny obchód, 
 prowadzi O. Rekolekcjonista 
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18.00  Msza św. z nauką ogólną, po niej nauka dla młodzieży szkół średnich,  
 ponadgimnazjalnych (w tym kandydatów do przyjęcia sakramentu  
 bierzmowania), oraz młodzieży pracującej. 

 
Wtorek – 02 IV 2019 r.

  8.00  /Sanktuarium Kalwaryjskie/ Msza św. z nauką ogólną, 
 po niej nabożeństwo lourdzkie dla chorych, samotnych i starszych  
 wiekiem z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych. 
  9.15  Nauka śpiewu liturgicznego dla dzieci od klasy I - VI Publicznej Szkoły  
 Podstawowej nr 3 w Praszce 
  9.30  Msza św. dla  dzieci, po niej błogosławieństwo dla małych dzieci  
 do „0” włącznie i ich opiekunów. 
10.15  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci Szkoły Podstawowej. 
11.30  Nauka śpiewu liturgicznego dla młodzieży z klasy: VII i VIII oraz III  
 Gimnazjum. 
  9.30  Msza św. dla młodzieży z klasy: VII i VIII oraz III Gimnazjum. 
12.15  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla w/w młodzieży 
14.00 – 15.30 Odwiedziny obłożnie chorych w domach. 
18.00  Msza św. z nauką ogólną, po niej nauka dla młodzieży szkół średnich  
 ponadgimnazjalnych  
 (w tym kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania), 
 oraz młodzieży pracującej.

 
Środa – 03. IV. 2019 r. 

 – Dzień Spowiedzi Rekolekcyjnej – Zakończenie Rekolekcji

  9.00  /Sanktuarium Kalwaryjskie/ Msza św. dla starszych wiernych. 
10.30  /Kościół Św. Rodziny/ Msza św. dla dzieci od klasy I - VI Publicznej  
 Szkoły Podstawowej nr 3 w Praszce 
12.00   /Kościół Św. Rodziny/ Msza św. dla młodzieży z klasy: VII i VIII oraz III  
 Gimnazjum. 
17.30  /Sanktuarium/ Nowenna Kalwaryjska.  
18.00  /Kościół Świętej Rodziny/ Msza św. z nauką ogólną na zakończenie  
 rekolekcji  dla młodzieży i innych wiernych na czele  z grupami 
 apostolskimi istniejącymi w naszej parafii.
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SPOWIEDŹ ŚW. REKOLEKCYJNA W ŚRODĘ  03 IV 2019 ROKU

 
 * godz. 8.30 – 9.30 /Sanktuarium/ Dorośli 
 * godz. 10.00 – 10.45 Dzieci z od klasy IV – VI Publicznej Szkoły Podstawowej  
 nr 3 w Praszce. 
 * godz. 11.30 – 12.00  Dzieci z od klasy VII – VIII i III Gimnazjum Publicznej  
 Szkoły Podstawowej nr 3 w Praszce.          
 * godz. 15.00 – 17.30 Dorośli i młodzież szkół ponadgimnazjalnych. 

Rekolekcjom przewodniczyć będzie Ojciec  Profesor Leonard Hryniewski ofm

 DROGA KRZYŻOWA PO OSIEDLU W PRASZCE

12 kwietnia godz. 17.30

Na rozpoczęcie tego dorocznego, szczególnego nabożeństwa odmó-
wimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kaplicy Miłosierdzia Bożego  
w kościele Świętej Rodziny a na zakończenie zostanie odprawiona Msza 
św. w kościele sanktuaryjnym Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej 
około godz. 19.30
                                                                                  

 Serdecznie zapraszamy!
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ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM PASYJNO-MARYJNE  
NA KALWARII W PRASZCE

SERDECZNIE ZAPRASZA NA MISTERIA KALWARYJSKIE  
WIELKIEGO TYGODNIA:

•	 Uroczysty wjazd Chrystusa na osiołku do Jerozolimy 

          –  Niedziela Palmowa godz. 10.30.  
Ogród Oliwny i Mur Świątyni Jerozolimskiej. 

•	 Misterium Wieczerzy Pańskiej  
– Wielki Czwartek godz. 18.00 (W kościele Świętej Rodziny).

•	 Misterium Męki Pańskiej – Wielki Piątek godz. 14.00  
(W trakcie Drogi Krzyżowej na Kalwaryjskich Dróżkach Pasyjnych  
z udziałem JE ks. Abp dr Stanisława Nowaka).

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE NA KALWARII W PRASZCE

WIELKI CZWARTEK
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- Msza św. Wieczerzy Pańskiej godz. 18.00.

- Dzielenie się chlebem Św. Rodziny na wielkanocny stół rodzinny.

Po Mszy św. procesja z Najświętszym Sakramentem i indywidualna adoracja 
Najświętszego Sakramentu w kaplicy „U Kaifasza” gdzie podąży procesja. W ra-
zie niepogody adoracja Najświętszego Sakramentu odbędzie się w tzw. „Ciem-
nicy”, ołtarzu wystawienia w Kaplicy Miłosierdzia Bożego do godz. 22.00. Na 
początku adoracji Najświętszego Sakramentu zostanie odśpiewana Koronka do 
Miłosierdzia Bożego przy relikwiach. Św. Siostry Faustyny.

WIELKI PIĄTEK

- Godz. 14.00 /Sanktuarium Kalwaryjskie/, Rozpoczęcie Nowenny do Mi-
łosierdzia Bożego – Koronka do Miłosierdzia Bożego, obłóczyny nowych 
członków Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej a następnie Misterium 
Wielkiego Piątku połączone z nabożeństwem Drogi Krzyżowej. Przy jej 
zakończeniu nastąpi ucałowanie relikwii Krzyża Św.

- Godz. 18.00 Liturgia Męki Pańskiej – kościół Św. Rodziny

- Plan Adoracji Najświętszego Sakramentu: Wielki Piątek  
i Wielka Sobota w kaplicy Grobu Pańskiego:
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20.00  ul. Mickiewicza 28A oraz domki jednorodzinne za tym blokiem  
 po prawej stronie, ul. Mickiewicza do ul. Chłopskiej włącznie. 
21.00  ul. Listopadowa 15 i 17 
22.00  ul. Listopadowa 22 i 24, Grupa modlitewna św. Ojca Pio z naszej parafii. 
23.00  ul. Listopadowa 20

WIELKA SOBOTA
0.00  Koło  Różańcowe św. Józefa, Parafialna Rada Ekonomiczna i Duszpasterska. 
1.00  Koło Różańcowe Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
2.00  Koło Różańcowe Św. Rodziny 
3.00  Koło Różańcowe Matki Bożej Fatimskiej 
4.00  ul. Skłodowskiej 1 
5.00  ul. Skłodowskiej 5, Renciści i Emeryci 
6.00  ul. Mickiewicza 26, ul. Kosmonautów i G. Zapolskiej 
7.00  ul. Kościuszki 27, Rada Duszpasterska Parafii Świętej Rodziny 
 w Praszce oraz domki jednorodzinne ul. Kościuszki
8.00  ul. Mickiewicza 24                                              
9.00  ul. Skłodowskiej 3                                                  
10.00  ul. Kościuszki 40 i 42                                                          
11.00  ul. Kościuszki 36                                                         
12.00  ul. Kościuszki 34                                                         
13.00  ul. Fabryczna 22, Pilawy i Fabryczna 
14.00  ul. Fabryczna 7 i 9 
15.00  ul. Obr. Pokoju 1 oraz domki jednorodzinne ul. Obr. Pokoju 
16.00  Lektorzy, Ministranci, Gwardia Fatimska, Żywy  Różaniec Młodzieżowy 
17.00  Ubiegłoroczne Dzieci pierwszokomunijne z katechetami, Dzieci Maryi  
18.00   Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej ( Opiekunowie Kalwarii  w Praszce) 
19.00  Ruchy Prorodzinne, Stowarzyszenie  Rodzin Katolickich 
 oraz Ruch Pomocników Maryi Matki Kościoła 
20.00  Oaza Młodzieżowa, Akcja Katolicka, Grupa Duchowej Adopcji 
 Dziecka Poczętego 
21.00  Nabożeństwo Gorzkich Żali część III. Ochotnicza Straż Pożarna 
 z Wygiełdowa, Szyszkowa i Praszki, Róża Różańcowa Matki Bożej 
 Częstochowskiej z Wygiełdowa , Róża Różańcowa Św. Jana Chrzciciela  
 z Szyszkowa, pozostali parafianie z Szyszkowa i Wygiełdowa, 
 Ruch Europa Christi, kandydaci do przyjęcia Sakramentu 
 Bierzmowania, Harcerze.  
21.30  Zakończenie Adoracji przy Grobie Pańskim Nowenną do Miłosierdzia  
 Bożego i przygotowanie do Liturgii Wielkiej Soboty. 
 Przejście indywidualne do kościoła parafialnego św. Rodziny.
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Poświęcenie pokarmów:     

godz. 9.00 – 11.00 (5x co pół godz.) i o godz. 13.00 
Wygiełdów o godz. 12.00 
Szyszków   o godz. 12.30

22.00  MSZA ŚWIĘTA I PROCESJA REZUREKCYJNA W WIELKĄ NOC 

- Liturgia Paschalna: Światła, Słowa, Chrzcielna i Eucharystyczna

- Pod koniec Wigilii Paschalnej z zapalonymi świecami udajemy się do 
kaplicy Grobu Pańskiego na Kalwarię.

PROCESJA REZUREKCYJNA wokół Grobu Pańskiego i drogą zmartwychwstania 
do głównego ołtarza kościoła Świętej Rodziny.

 Prosimy przynieść ze sobą świece. 

„Msza św. tej nocy choćby była sprawowana przed północą jest Mszą św. 
Niedzieli Zmartwychwstania” (Mszał Rzymski)

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO     

Msze św.: godz. 8.00, 9.30,  
10.30 Nowenna do Miłosierdzia Bożego  

z ucałowaniem relikwii św. Siostry Faustyny,  
11.00 SUMA,  

17.00 w Sanktuarium Kalwaryjskim, 
14.00  Szyszków, 15.00 Wygiełdów



59

II NIEDZIELA WIELKANOCNA
 - ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

– 28 KWIETNIA BR. 

I DOROCZNY PEŁNY OBCHÓD 
Drogi Paschalnej Pana Jezusa, 

godz. 15.00

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

Msze św.: 
godz. 8.00, 9.30, 10.30 Nowenna do Miłosierdzia Bożego  

z ucałowaniem relikwii Św. Siostry Faustyny,  
11.00, 17.00 w Sanktuarium Kalwaryjskim 

14.00  Szyszków, 15.00 Wygiełdów

Serdecznie zapraszamy wszystkich  
wiernych do świątecznej modlitwy 

już od wielkiego Czwartku  
– dnia ustanowienia Eucharystii  

– Mszy świętej
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1 MAJA – Msza św. dziękczynno-błagalna 
w sanktuarium w intencji ludzi pracy   

miasta i dekanatu Praszka, godz. 17.00

3 MAJA – ROCZNICA POJAWIENIA SIĘ 
KRWAWYCH ŁEZ  NA OBRAZIE  

W MATKI BOŻEJ KALWARYJSKIEJ  
UROCZYSTA MSZA ŚW. O GODZ. 11.00. 

PO EUCHARYSTII SPRAWOWANEJ  
W KOŚCIELE PARAFIALNYM  

ŚWIĘTEJ RODZINY ODBĘDZIE SIĘ  
PROCESJA Z OBRAZEM MATKI BOŻEJ  

KALWARYJSKIEJ DO KOŚCIOŁA  
KALWARYJSKIEGO – SANKTUARYJNEGO.  

5 MAJA – MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNO-BŁAGALNA  
W INTENCJI STRAŻAKÓW POWIATU OLESKIEGO     

 PRZY RELIKWIACH ŚWIĘTEGO FLORIANA,  
GODZ. 11.00
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UROCZYSTE NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE  
– 2019

Uroczyste Nabożeństwa Fatimskie 
na Kalwarii w Praszce w 2019 roku każdego 
13. dnia miesiąca od maja do października. 

Godz. 17.30 Nieszpory Maryjne.  
Uroczysta Msza święta z przyjęciem przez 

młodzież  Sakramentu  Bierzmowania   
o godz. 18.00.  Procesja na osiedle do krzyża 

Trudnych Dni Praszki będzie miała miejsce  
13 maja pod przewodnictwem 

 J. E. Ks. bp Dr Andrzeja Przybylskiego.   
W pozostałych miesiącach po Mszy Św.  

z modlitwami o uzdrowienie duszy i ciała  
nastąpi wystawienie Najświętszego  

Sakramentu w kaplicy Fatimskiej  w kościele  Św. Rodziny  
i nabożeństwo różańcowe  z ucałowaniem relikwii Świętych  

Dzieci Fatimskich: Hiacynty i Franciszka. 

Ponadto w każdą sobotę w ciągu całego roku są odprawiane Nabożeństwa 
Zawierzenia Fatimskiego przed Mszą św., o godz. 16.30. Przewodniczy Żywy 
Różaniec naszej Parafii. Natomiast w pierwsze soboty miesiąca Nabożeństwo 
pierszosobotnie do Niepokalanego Serca Maryi z wystawieniem Najświętsze-
go Sakramentu.

                                                                            Serdecznie zapraszamy!

SAKRAMENT BIERZMOWANIA, 
13 maja 2019 R., GODZ. 17.30

TERMINARZ PRZYGOTOWAŃ MŁODZIEŻY 
DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU 

BIERZMOWANIA W ROKU 2019

1. Próby liturgiczne: 
 I.  6 maja (poniedziałek) godz. 18.30 
 II.  7 maja (wtorek) godz. 18.30 
 III.  8 maja (środa) godz. 18.00 
 IV.  10 maja (piątek) godz. 18.30  
  – Próba generalna 
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2. 11 maja (sobota)  godz. 16.00 
 – Spowiedź Święta dla kandydatów do bierzmowania, 
 ich świadków i rodzin, 
3.  Zebrania z rodzicami kandydatów do bierzmowania  
 - 24 luty (niedziela) godz. 17.50, 
 - 07 kwietnia (niedziela) godz. 17.50.  
4. Egzaminy: 
 - II Egzamin do Bierzmowania – 23 lutego, (sobota) godz. 18.30, 
 - III Egzamin do Bierzmowania – 23 marca, (sobota) godz. 18.30

26 maja (niedziela) godz. 11.00 
Uroczysta Suma z przejściem do popiersia 

Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 
Prymasa Tysiąclecia i modlitwy o Jego  

beatyfikację z racji przypadającej 28 maja 
rocznicy jego „odejścia do Domu Ojca”.

ROCZNICA KONSEKRACJI KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO
ŚWIĘTEJ RODZINY 

17 CZERWCA (PONIEDZIAŁEK), GODZ. 17.00
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UROCZYSTOŚĆ 
NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI 

CHRYSTUSA
20 CZERWCA 2019 ROKU GODZ. 9.00 

UROCZYSTOŚĆ 
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

28 CZERWCA 2019 ROKU

II DOROCZNY PEŁNY OBCHÓD 
DROGI PASCHALNEJ PANA JEZUSA

GODZ. 15.00

Po Mszy św. z godz. 17.30 procesja Eucharystyczna do figury 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Alei Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

DOROCZNE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POJAZDÓW I POŚWIĘCENIE NOWYCH

z racji wspomnienia św. Krzysztofa, patrona automobilistów,  
motocyklistów i kierowców pojazdów mechanicznych nastąpi 

na sumie w niedzielę 21 lipca o godz. 11.00.
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DOROCZNA PIELGRZYMKA 
DO KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ 

01 sierpnia 2019 r. (czwartek) 

Tradycyjnie w pierwszych dniach sierpnia udamy się do Kalwarii Zebrzydowskiej 
– Matki naszej Kalwarii wspólnie z pielgrzymami z archidiecezji częstochowskiej. 
Rozpoczęcie pielgrzymowania Mszą św. w Bazylice Kalwaryjskiej sprawowanej 
o godz. 10.30 . Zachęcamy do skorzystania z tych szczególnego pielgrzymowa-
nia, aby na dróżkach pasyjnych zanurzyć się w Męce Pana Jezusa Chrystusa, 
zarazem ucząc się kalwaryjskiej duchowości idąc po śladach pielgrzymowania 
Św. Jana Pawła II. 

ODPUST KALWARYJSKIEJ MATKI ZAWIERZENIA
11 SIERPIEŃ GODZ. 11.00

Uroczysta suma odpustowa zostanie odprawiona 
jako dziękczynno – błagalna  

przez J. E. Ks. Abp dr Wacława Depo Metropolitę 
Częstochowskiego

Uroczystość rozpocznie się w kościele Sanktuaryjnym w kaplicy domku  
Zaśnięcia Matki Bożej. Następnie Figurę Matki Bożej Zaśniętej zaniosą na 

marach Apostołowie do ołtarza koronacyjnego na szczyt Kalwarii  
w Praszce, gdzie będzie sprawowana uroczysta Eucharystia. 
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Po Eucharystii zniesiemy Matkę Boża na marach do kościółka 
Jej grobku usytuowanego na stoku Ogrodu Oliwnego. 

W uroczystości tej weźmie udział JE ks. prałat dr Krzysztof Nykiel 
– regens papieski Penitencjarii Apostolskiej z Watykanu.

Dzień odpustu 
sanktuaryjnego 

został wyznaczony 
na kanoniczną 

wizytację  
Księdza 

Arcybiskupa 
Metropolity 

w naszej parafii.

TRZECIA NIEDZIELA SIERPNIA
 18 SIERPNIA PROCESJA TRYUMFU MARYI WNIEBOWZIĘTEJ

•	 Przejście z kościoła Św. Rodziny do kościółka Grobku  
i Wniebowzięcia Matki Bożej ok. 10.00

•	 Nabożeństwo 
ku czci Maryi 
Wniebowziętej 
na balkonie  
kościółka  
Grobku  
i Wniebowzięcia 
Matki Bożej.

•	 Procesja  
Wniebowzięcia  
Matki Bożej  
z kościółka  
Grobku  
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i Wniebowzięcia Matki Bożej do kościoła parafialnego Świętej Rodziny  
o godz. 10.45 przez Bramę VIII błogosławieństw.

•	 Uroczysta Suma ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  
o godz. 11.00

PIESZA PIELGRZYMKA DEKANATU PRASZKOWSKIEGO NA JASNĄ GÓRĘ  
24-26 SIERPNIA 2019 R.

W tym roku Msza Św. na rozpoczęcie pielgrzymki,  
w kościele Wniebowzięcia Matki Bożej w Praszce,  

24 sierpnia o godz. 6.00. Zapisy na pielgrzymkę pieszą do 18 sierpnia br.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Wigilia uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej  
– patronki naszej częstochowskiej prowincji kościelnej,  

25 sierpień 2019 roku

W tym dniu tradycyjnie wyruszamy autokarem 
do Częstochowy o godz. 14.30, by uczestniczyć w procesji Maryjnej

 z naszej Archikatedry na Jasną Górę oraz we Mszy św. 
z księżmi biskupami i kapłanami naszej Metropolii Częstochowskiej

Msza Święta ku czci 
Najświętszej Maryi 

Panny Częstochowskiej, 
patronki kaplicy  
w Wygiełdowie  

na terenie naszej parafii 
zostanie odprawiona  

26 sierpnia o godz. 15.00
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12 WRZEŚNIA 2019 ROKU  
CZWARTA ROCZNICA KORONACJI KORONAMI PAPIESKIMI CUDOWNEGO 

WIZERUNKU KALWARYJSKIEJ MATKI ZAWIERZENIA O GODZINIE 17.00

ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO – 14 WRZEŚNIA

Święto Patronalne Kalwarii  
oraz Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej w Praszce. 

II doroczny Pełny Obchód Dróżek Pana Jezusa - Pasyjny, godz. 15.00. 
Uroczysta Eucharystia o godz. 18.00.

ROCZNICA KONSEKRACJI 
KOŚCIOŁA KALWARYJSKIEGO, 

ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ BOLESNEJ 
– 15 WRZEŚNIA, GODZ. 17.00

ROZPOCZĘCIE TRIDUUM KU CZCI  
ŚW. STANISŁAWA KOSTKI 

15 WRZEŚNIA O GODZ. 9.30.
UROCZYSTA EUCHARYSTIA  

W ŚWIĘTO ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI,  
ZAKONNIKA, PATRONA DZIECI  

I MŁODZIEŻY, POLSKI  
– 18 WRZEŚNIA, GODZ. 17.00
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ZAKOŃCZENIE UROCZYSTYCH  
NABOŻEŃSTW FATIMSKICH 

W CYKLU PÓŁROCZNYM  
– 13 PAŹDZIERNIKA,  

GODZ. 17.30

Procesja żałobna  
po terenie Kalwarii i Msza św. 

za zmarłych dobroczyńców  
Kalwarii w Praszce 

- 1 listopada, godz. 11.00 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
NA KALWARII W PRASZCE 
– 11 listopada, godz. 11.00   

W kościele sanktuaryjnym Kalwaryjskiej 
Matki Zawierzenia o godz. 11.00  
zostanie odprawiona Msza św.  

dziękczynno-błagalna w intencji Ojczyzny.  
Bezpośrednio po tej Eucharystii 

udamy się procesjonalnie 
do Miejsca Ojczyźnianego  

na Kalwarii w Praszce dedykowanego 
Obrońcom Granic naszej Ojczyzny.  

 Na szczucie Kalwarii  
w Praszce odmówimy modlitwę  

za Ojczyznę ks. Piotra Skargi  
a przedstawiciele  

naszej społeczeństwa złożą kwiaty 
 i zapalą znicze.
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SŁOWO PARAFIALNEJ RADY EKONOMICZNEJ I RADY DUSZPASTERSKIEJ  
PARAFII ŚWIĘTEJ RODZINY ORAZ KALWARYJSKIEGO  

BRACTWA MĘKI PAŃSKIEJ DO WIERNYCH PARAFII ŚWIĘTEJ RODZINY 
 ORAZ PRZYJACIÓŁ KALWARII W PRASZCE,  

3 LUTEGO 2019 ROKU

Rok 2018 obfitował w ważne wydarzenia dla Kalwarii w Praszce. Obok 
poświęcenia kościoła Ecce Homo i kaplicy Matki Bożej Królowej Pale-
styny, które stanowiły fundację, dnia 17 czerwca odbyła się historyczna 
uroczystość konsekracji kościoła parafialnego Świętej Rodziny. Naszym 
pragnieniem było, aby miało to miejsce w jubileuszowym roku 30-le-
cia powołania do istnienia naszej Parafii Świętej Rodziny. Wiązało się to  
z wielkim wysiłkiem finansowym, jak na nasze możliwości (oświetle-
nie – żyrandole mosiężne, pozłacane: cztery duże o wadze 60 kg każdy,  
28 mniejszych, dwa duże kinkiety i cztery małe, odmalowanie wnętrza, 
wykonanie rzeźby św. Floriana i jego relikwiarza do prezbiterium, remont 
schodów głównych, a także tych od strony południowej i północnej oraz 
w późniejszym czasie  przygotowanie i poświęcenie Miejsca Ojczyźnia-
nego dedykowanego Obrońcom granic naszej Ojczyzny). Minęło ponad 
pół roku od uroczystej konsekracji naszego kościoła parafialnego na Kal-
warii w Praszce. Jej przygotowanie i doposażenie świątyni pociągnęło za 
sobą poważne wydatki, w związku z czym musieliśmy się zadłużyć. Dzięki 
ofiarności i wsparciu naszych Parafian oraz Przyjaciół Kalwarii w Praszce, 
a także ofiarom składanym przy okazji kolędy udało się dotychczas spła-
cić połowę naszych zobowiązań. Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy 
pozytywnie odpowiedzieli na nasze poprzednie apele. Ofiarodawcom  
i zbierającym ofiarę składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Prosimy wciąż 
jednak wszystkich o dalszą i – jeśli to możliwe – większą ofiarność, aby 
z Bożą pomocą do pierwszej rocznicy konsekracji kościoła wywiązać się 
z parafialnych zobowiązań finansowych. Coraz częściej jesteśmy pona-
glani do regulowania należności. Sytuacja jest naprawdę poważna. Dla-
tego jeśli ktoś ma pragnienie serca poczuć się do końca odpowiedzialny 
za swoją parafię, jest proszony o złożenie na ten cel dobrowolnej ofiary 
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w lutym, kwietniu i czerwcu do kopert, które będzie można otrzymać 
w jedną z niedziel po Eucharystii.  Już dziś „Bóg zapłać” za zrozumie-
nie i ofiarowaną pomoc w trudnej dla nas sytuacji finansowej. Ponie-
waż ubiegły jubileuszowy rok 2018 – jak już to zostało zaznaczone po-
wyżej – obfitował w wiele wyjątkowych wydarzeń, które wiązały się  
z ogromnymi wydatkami, w najbliższym czasie nie planujemy żadnych 
większych inwestycji parafialnych. Będą jedynie ponoszone koszty na 
zwykłe utrzymanie parafii i pokrycie bieżących zobowiązań. Pamiętajmy,  
że przynależność do określonej wspólnoty wiary wiąże się z wzięciem 
za nią solidarnej odpowiedzialności, zgodnie z piątym przykazaniem ko-
ścielnym: „Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła”. To zobowiązanie 
dotyczy więc każdego z nas. Nie zapominajmy również, że „ochotnego 
dawcę miłuje Bóg”.

APEL KALWARYJSKIEGO BRACTWA MĘKI PAŃSKIEJ W PRASZCE

W związku z okresem rozliczeń podatkowych za rok 2017 Kalwaryjskie 
Bractwo Męki Pańskiej w Praszce serdecznie prosi o przekazanie 1% po-
datku na rzecz rozwoju naszego Sanktuarium Kalwaryjskiego. Prosimy 
też o zachęcenie krewnych, przyjaciół, znajomych, by przez tą formę po-
mocy wsparli nasze duszpasterskie działania na Kalwarii w Praszce.  Ser-
decznie dziękujemy za wszelkie dotychczasowe wsparcie dla tego Boże-
go dzieła i prosimy o dalsze zrozumienie tych potrzeb. 
Nr KRS-u  0000 25 31 92. Bóg zapłać za zainteresowanie ta sprawą.

Gazetka wychodzi od 1991 roku
Wydawca: Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno – Maryjne 

Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce. 
Al. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 24,  46-320 Praszka 
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