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Życzenia
na Boże Narodzenie i Nowy Rok 2020

Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój
ludziom Jego upodobania.
Ewangelia wg św. Łukasza 2, 1

Przebaczaj tym,
którzy czasem nie mówią ludzkim głosem.
Człowiek jest odpowiedzialny
nie tylko za uczucia, które ma dla innych,
ale i za te, które w innych budzi.
Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński

Zbliżają się święta, w czasie których będziemy rozważać tajemnicę narodzin
Zbawiciela świata. Boże Narodzenie to czas wielkiej radości, czas Bożego Miłosierdzia, którego doświadczamy w konfesjonale i przy ołtarzu. W nowym roku
duszpasterskim słowami: „Abyście uwierzyli w Tego, którego Bóg posłał” (J 6,
29), jesteśmy wezwani do tego, by skoncentrować się na Eucharystii. Dzięki częstemu i pełnemu w niej uczestnictwu niech nie zabraknie nam odwagi do codziennego dawania świadectwa przynależności do Chrystusa w Jego Kościele. A na co
dzień – uśmiechu, życzliwości i przebaczenia, bo jak mawiała św. Matka Teresa
z Kalkuty: „Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego
ręce, jest Boże Narodzenie”.
Nadchodzący Rok Pański 2020 dla naszego Sanktuarium będzie czasem wielkiej nadziei – zbliża się bowiem beatyfikacja sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, którego od początku istnienia Parafii szczególnie czcimy i stawiamy sobie
za wzór.
Drodzy Przyjaciele Kalwarii w Praszce, życzymy Wam, by te święta Bożego
Narodzenia były dla Was świętami miłości i wdzięczności. Niech Boże Dziecię
obficie Wam błogosławi na każdy dzień 2020 roku, a pokój, który Chrystus
przyniósł na ziemię, będzie nieustannie w Waszych sercach, domach, rodzinach.
Pragniemy także Wam życzyć, by Kalwaryjska Matka Zawierzenia, św. Jan Paweł
II i sługa Boży kard. Stefan Wyszyński wypraszali potrzebne łaski do codziennego
wzrastania w świętości.
Radosnego świętowania i obfitości Bożych darów!
Ks. prałat Stanisław Gasiński
– Kustosz Sanktuarium
ks. Piotr Kamiński – wikariusz
Parafialna Rada Duszpasterska
Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej

WAŻNIEJSZE WYDARZENIA
Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJALNEGO
SANKTUARIUM PASYJNO – MARYJNEGO
KALWARYJSKIEJ MATKI ZAWIERZENIA
NA KALWARII W PRASZCE
W MINIONYM ROKU KOŚCIELNYM 2018/2019
•

25 listopada 2018 roku odbyło się doroczne o tej porze Zebranie Rady Duszpasterskiej i Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej w auli Katechetycznej
w sprawie funkcjonowania naszej Parafii i Sanktuarium. Przeanalizowano
sprawę ewentualnej budowy nowej kaplicy mszalnej w Wygiełdowie oraz
dalszego starania o zgodę władz cywilnych na zatwierdzenie planu nowego
cmentarza za Kalwarią na Makowym Wzgórzu. Sprawa ta od lat jest blokowana, odciągana w czasie przez władze miasta. Gremium to skierowało
swoje słowo do wiernych Parafii Świętej Rodziny w Praszce oraz przyjaciół
Sanktuarium Kalwaryjskiego. Owe Słowo zostało zamieszczone w nr 80 naszej gazetki na stronach od 36-38.

•

26 listopada 2018 roku przybyła na Kalwarię w Praszce pielgrzymka autokarowa wiernych z Parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Gliwicach.
Również w tym dniu odbyło się w Auli Katechetycznej II spotkanie osób
zainteresowanych projektem „Obudź w sobie aktywność” skierowany do
osób w wieku od 18 – 67 lat na terenie województwa opolskiego.

•

27 - 28 listopada 2018 roku elektrycy z Kluczborka restaurowali oświetlenie
zewnętrzne przy kościele Świętej Rodziny. Na Kalwarii firma ciesielska podcinała stare zmurszałe drzewa owocowe, które zagrażały bezpieczeństwu
przechodzących wokół nich i w których gnieździły się szerszenie.

•

29 listopada 2018 roku odbyła się na Kalwarii w Praszce zbiórka zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego na cele charytatywne we współpracy z Papieskim Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

•

02 grudnia 2018 roku na sumie o godz. 11.00 w kościele Świętej Rodziny odbyło się tradycyjne poświęcenie opłatków na stół wigilijny, jako
w I Niedziele Adwentu dla naszej Rodziny Parafialnej i przyjaciół Kalwarii
w Praszce.
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•

06 grudnia 2018 r., we wspomnienie Św. Mikołaja odbyło się tradycyjne
spotkanie dzieci naszej Parafii z tym Świętym Patronem w kościele parafialnym Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce.

•

11 grudnia 2018 r. - rozpoczęła się doroczna akcja roznoszenia opłatków
i materiałów duszpasterskich przez Pomocników Ewangelizacyjnych, po terenie naszej Parafii. Jak co roku, przy tej okazji wierni składali swe ofiary na
ogrzewanie kościoła Parafialnego Św. Rodziny.

•

12 grudnia 2018 roku odbyło się zebranie wiejskie w Wygiełdowie w sprawie ewentualnej budowy nowej kaplicy w tej miejscowości. Związane to
było z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego z Opola, które
po pięciu latach procedowania uchyliło zaskarżoną przez jednego z mieszkańców Wygiełdowa p. Zygmunta Prokopowicza decyzję Władz Gminy
Praszka w całości, i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji tj. Urzędu Miejskiego w Praszce. Zebranie wiejskie
w Wygiełdowie w tej sprawie w obecności p. Jarosława Tkaczyńskiego –
Burmistrza Praszki i p. Barbary Widera – sołtysa Wygiełdowa przegłosowało o odstąpieniu budowy nowej kaplicy w tej miejscowości z równoczesnym bezterminowym prawem do korzystania z połowy tamtejszego
budynku wiejskiego zaadoptowanego przed laty na cele kultu religijnego
z funduszy Parafii Świętej Rodziny w Praszce.

•

14 grudnia 2018 roku zostały zakupione elektroniczne organy do kaplicy
Św. Jana Chrzciciela w Szyszkowie przez mieszkańców tej miejscowości; Teresę i Bogusława Kik, Marię Binek, Annę Jurczyk, Irenę Haładyn, Jana Nosal
i Zofię Malińską.
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•

15 grudnia 2018 roku serwisowany był piec na olej opałowy ogrzewający
kościół parafialny Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce.

•

16 grudnia 2018 r. - III niedziela Adwentu, tradycyjnie rozpoczęliśmy w naszej parafii Rekolekcje Adwentowe, które poprowadził dla nas O. Nikodem
Sobczyński ofm –gwardian i proboszcz parafii Św. Jana z Dukli w Częstochowie. Na zakończenie rekolekcji w dniu spowiedzi św. służyło nam 9 kapłanów.

•

17 grudnia 2018 roku zakończona została akcja ewangelizacyjna roznoszenia opłatków na stół wigilijny. Po odtrąceniu kosztów związanych z nabyciem opłatków, drukiem jubileuszowego kalendarza i gazetki parafialnej
dysponując kwotą 4.649.00 zł. przeznaczyliśmy ją na zakup oleju opałowego do ogrzewania kościoła Parafialnego.

•

19 grudnia 2018 r. - zakupiony został olej opałowy w ilości 1500.00 litrów
do ogrzewania kościoła Parafialnego Świętej Rodziny.

•

20 grudnia 2018 r. - miało miejsce przygotowanie wystroju świątecznego
w naszych kościołach.

•

24 grudnia 2018 r. - w Wigilię Bożego Narodzenia, na ostatniej Mszy św.
roratniej dla dzieci, które uczestniczyły w Roratach otrzymały upominek,
natomiast po Mszy św. roratniej odbyło się tradycyjne złożenie życzeń Bożonarodzeniowych oraz połamanie się opłatkiem.

•

25 grudnia 2018 r. - po uroczystej Pasterce, w radosnej procesji zanieśliśmy figurkę Dzieciątka Jezus do Kaplicy „Betlejem”, która wchodzi w skład
Dróżek Matki Bożej i Św. Józefa na naszej Kalwarii. Tam pokłoniliśmy się
Nowonarodzonemu i otrzymaliśmy Jego błogosławieństwo figurką Dzieciątka Jezu, która jest całkowitym odwzorowaniem figurki Dzieciątka Jezu
z Betlejem.

•

27 grudnia 2018 r. - rozpoczęła się w naszej wspólnocie parafialnej coroczna wizyta duszpasterska tzw. „Kolęda”, celem której jest pobłogosławienie
przez kapłana domu, mieszkania. Przy tej okazji wierni składają na rzecz
swojej rodziny parafialnej ofiarę, która dla ponad 97 % naszych wiernych
to jedyny w ciągu roku dar serca przeznaczony na inwestycje parafialne.
Naszym pragnieniem było, aby w jubileuszowym roku 30-lecia naszej Parafii i 15-lecia Kalwarii w Praszce doprowadzić do konsekracji kościoła parafialnego Świętej Rodziny, co wiązało się z wielkim wysiłkiem finansowym.
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Wielu naszych parafian złożyło na ten cel ofiarę w miarę możliwości podczas poprzedniej „kolędy” a także w późniejszym czasie.
•

30 grudnia 2018
r., przeżywaliśmy w naszej
Rodzinie Parafialnej odpust
ku czci Świętej
Rodziny z Nazaretu: Jezusa,
Maryi i Józefa.
Sumie odpustowej przewodniczył JE ks.
prałat profesor
Krzysztof Nykiel
– Regens Penitencjarii Apostolskiej z Watykanu. Przez udział w owej sumie odpustowej
wierni mieli możliwość oddać cześć z wdzięcznością Ojcu Św. Franciszkowi
przez miłość braterską do Jego współpracownika jako Regensa Penitencjarii Apostolskiej. Modlitwą obejmowaliśmy całą rodzinę parafialną , dobroczyńców Kalwarii w Praszce, małżeństwa obchodzące swoje jubileusze
i odnawiających swoje przyrzeczenia małżeńskie.

•

31 grudnia 2018 / 01 stycznia 2019 r. - przeżywaliśmy Dobę Eucharystyczną, w trakcie której przywitaliśmy Nowy Rok, sprawując o północy Eucharystię i polecając się Miłosiernemu Panu na Nowy 2019 Rok.

•

06 stycznia 2019 roku - Uroczystość Objawienia Pańskiego, Trzech Króli.
Sumę w kościele Wniebowzięcia Matki Bożej w Praszce celebrowali księża proboszczowie praszkowskich parafii; ks. kanonik Ireneusz Skrobot i ks.
prałat Stanisław Gasiński, który też wygłosił okolicznościową homilię w kościele Wniebowzięcia Matki Bożej w Praszce. Również w kościele Świętej
Rodziny podczas sumy na Kalwarii w Praszce uczestniczyły dzieci, młodzież,
grupy apostolskie naszej parafii na czele z Kalwaryjskim Bractwem Męki
Pańskiej, by po Jej zakończeniu powitać u podnóża naszej Kalwarii, przy
popiersiu Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego Orszak Trzech Króli,
który przybył z kościoła Wniebowzięcia NMP w Praszce. Wszyscy zgroma6

dzeni najpierw udali się do kościoła parafialnego Świętej Rodziny, gdzie
oddano pokłon Dzieciątku Jezus i złożono wraz z trzema królami dary. Następnie procesjonalnie przeniesiono Dzieciątko Jezus do kaplicy Betlejem
na terenie kalwaryjskim.
•

19 stycznia - zakończyliśmy tegoroczną wizytę duszpasterską. W sprawozdaniu podkreślono, że wiele mieszkań pozostaje zamkniętych na Boże błogosławieństwo, które przynosi kapłan. Przygotowanie uroczystości konsekracji kościoła parafialnego pół roku wcześniej i doposażenie tej świątyni
pociągnęło za sobą poważne wydatki w związku z czym musieliśmy się zadłużyć. Dzięki ofiarom naszych parafian złożonych także przy okazji kolędy,
udało się spłacić połowę zobowiązań związanych z przygotowanie kościoła
Świętej Rodziny do konsekracji. W apelu do parafian i przyjaciół Kalwarii
w Praszce proszono o dalszą i jeśli to możliwe większą ofiarność, aby z Bożą
pomocą do I rocznicy konsekracji zamknąć uroczystość konsekracji kościoła
pod względem finansowym.

•

03 lutego – odbyło się łączne zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej
i Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej w naszej Auli Katechetycznej. Zgodnie z decyzją Rady Ekonomicznej i Duszpasterskiej oraz Kalwaryjskiego
Bractwa Męki Pańskiej, zostało skierowane do wiernych naszej Parafii oraz
przyjaciół Kalwarii w Praszce słowo. Oto jego treść: „Rok 2018 obfitował
w ważne wydarzenia dla Kalwarii w Praszce. Obok poświęcenia kościoła
Ecce Homo i kaplicy Matki Bożej Królowej Palestyny, 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-lecia powołania do istnienia naszej
Parafii Świętej Rodziny. Wiązało się to z wielkim wysiłkiem finansowym, jak
na nasze możliwości (oświetlenie – 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 Ojczyźnianego dedykowanego Obrońcom granic naszej Ojczyzny).
Minęło ponad pół roku od uroczystej konsekracji naszego kościoła parafialnego na Kalwarii 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 dotych7

czas spłacić 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 ponaglani
do regulowania należności. Sytuacja jest naprawdę poważna. Dlatego jeśli
ktoś ma pragnienie serca poczuć się do końca odpowiedzialny za swoją
parafię, jest proszony o złożenie na ten cel dobrowolnej ofiary w lutym,
kwietniu i czerwcu do kopert, które będzie można otrzymać w jedną z niedziel po Eucharystii.
Już dziś „Bóg zapłać” za zrozumienie i ofiarowaną pomoc w trudnej dla nas
sytuacji finansowej. Ponieważ ubiegły jubileuszowy rok 2018 – jak już to
zostało zaznaczone powyżej – 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 kościelnym: „Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła”. To zobowiązanie dotyczy więc każdego z nas. Nie zapominajmy również, że „ochotnego dawcę miłuje Bóg”.
•

14 lutego – odbyło się na Jasnej Górze w ramach III Międzynarodowego
Kongresu Europa Christi Sympozjum. Było ono poświęcone apostołom Słowian – świętym Cyrylowi i Metodemu, których Św. Jan Paweł II ustanowił
współpatronami Europy. W sympozjum tym uczestniczył również Klub „Europa Christi” istniejący przy naszym Archidiecezjalny Sanktuarium Pasyjno
– Maryjnym na Kalwarii w Praszce.

•

20 lutego – zostały zamontowane metalowe lampiony do Kaplicy Matki
Bożej Królowej Palestyny, która stanowi fundację. Odrestaurowana została
po zniszczeniu przez użytkownika drogi tablica informacyjna przy alei ks.
kard. Stefana Wyszyńskiego. Odrestaurowany został także piec grzewczy
w Domu Parafialnym.

•

25 – 28 lutego – zostały zamontowane przez ślusarzy w naszych kościołach dębowe, pozłacane, wotywne tablice. Znajdują się w nich wota ks.
kard. Stanisława Dziwisza, ks. abp Zygmunta Zimowskiego, akty Zawierze8

nia Matce Bożej Św. Jana Pawła II, ks. kard. Stanisława Dziwisza, ks. abp
Wacława Depo oraz nas jako parafian. W kościele Świętej Rodziny została
zamontowana gablota z aktem ofiarowania Świątyni Św. Rodziny. Złożony
on został przez nas, wcześniej odczytany podczas konsekracji kościoła parafialnego Świętej Rodziny. Znaki te pięknie wypełniają przestrzeń sakralna
i równocześnie mówią o jej historii.
•

03 marca - odbyło się walne zebranie Kalwaryjskiego Bractwa Meki Pańskiej.

•

06 marca otrzymaliśmy potwierdzenie ze Stolicy Apostolskiej, iż jubileuszowy odpust zupełny na prawach papieskich został przedłużony dla Kalwarii
w Praszce do 11 sierpnia 2019 roku tj. do głównego odpustu kalwaryjskiego. Odpust ten rozpoczął się 25 marca 2018 roku i pierwotnie miał trwać
do 25 marca 2019 roku, tj. uroczystości Zwiastowania Pańskiego. Ponad to
Ojciec Św. Franciszek obdarował nas Cegłą z Drzwi Świętych z Papieskiej
Bazyliki w Watykanie.

•

10 marca – Kustosz Kalwarii w Praszce, jako członek Zakonu Rycerskiego
Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie zakończył na Jasnej Górze swoje doroczne rekolekcje wielkopostne.
W tym dniu też popołudniu odbyła się pierwsza próba Misteriów Kalwaryjskich, która rozpoczęła przygotowania do Misteriów Wielkiego Tygodnia.

•

25 - 30 marca - Pomocnicy Ewangelizacyjni roznosili po terenie naszej
Parafii 81 nr naszej gazetki „Głos z Kalwarii w Praszce” z planem różnych
świąt, uroczystości, które nas czekają do jesieni br. W gazetce tej znajduje
się obszerny artykuł pt. Z kronik Parafii i Sanktuarium – wydarzenia w roku
jubileuszowym w 30. rocznicę istnienia Parafii pw. Świętej Rodziny w 15.
rocznicę erygowania Kalwarii w Praszce.

•

31 marca do 03 kwietnia - trwały w naszej rodzinie parafialnej Rekolekcje Wielkopostne, którym przewodniczył o. prof. Leonard Hryniewski ofm z klasztoru
OO. Franciszkanów Bernardynów Alwerni pod Krakowem. Tradycyjne w II dniu
rekolekcji odbył się pełny obchód Dróżek Pasyjnych na naszej Kalwarii.

•

04 – 05 kwietnia – gościliśmy redaktor programów katolickich Polskiego
Radia z Warszawy. Dzięki temu powstały trzy audycje o Kalwarii w Praszce
oraz znajdującej się na niej Drodze Paschalnej, jedynej tego rodzaju w naszej Ojczyźnie.

•

13 kwietnia – po raz czwarty dotarła do naszego Sanktuarium Ekstremalna Droga Krzyżowa z różnych stron rejonu wieluńskiego. (www.edk.org.pl,
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zakładka: Wieluń- Kalwaria w Praszce). Przybyła też druga grupa wiernych
z Lindowa i Krzepic.
•

14
kwietnia
–
Niedzielą
Palmową rozpoczęliśmy obchód Wielkiego Tygodnia,
który na Kalwarii w Praszce
ma wyjątkową
oprawę, jedyną tego typu
w naszej archidiecezji. W tym
dniu o godz.
10.30 w Ogrodzie Oliwnym nastąpiło uroczyste poświęcenie palm przez ks.
prałata profesora Kazimierza Szymonika z Warszawy. Następnie rozpoczęło
się misterium Niedzieli Palmowej od spotkania Pana Jezusa z mieszkańcami
Jerozolimy, po czym został przewieziony na osiołku przez Bramę Wschodnią Jerozolimy pod Mur Świątyni Jerozolimskiej, gdzie również Pan Jezus
spotkał się ze swoim ludem. W ten sposób ów znak zyskał wyraz najpełniejszy z możliwych. W tym roku patronat medialny nad misteriami Wielkiego
tygodnia na Kalwarii w Praszce objęła Telewizja Polska – oddział w Opolu.

•

18 kwietnia - w Wielki Czwartek przeżyliśmy w naszym Sanktuarium kolejne Misterium. Po skończonej Liturgii Wieczerzy Pańskiej, rozpoczęła się
Adoracja Pana Jezusa, która odbywała się w Kaplicy Bożego Miłosierdzia.

•

19 kwietnia - w Wielki Piątek w kościele sanktuaryjnym o godz. 14.30 JE Ks.
Abp Stanisław Nowak.
Ks. Abp Stanisław Nowak dokonał przyjęcia do Kalwaryjskiego Bractwa Męki
Pańskiej ks. prałata dra Romana Nira, naszego rodaka, dobroczyńcy Kalwarii
i Parafii Świętej Rodziny w Praszce. Następnie rozpoczęliśmy Nowenną do
Miłosierdzia Bożego wymarsz na Dróżki Pasyjne Pana Jezusa. W obchodzie
tym uczestniczyli też pielgrzymi autokarowi z Oleśnicy i okolic z archidiecezji wrocławskiej oraz z Kadłuba, Ozimka i okolic z diecezji opolskiej. W drodze na sposób Jerozolimski ucałowaliśmy święte pęta na rękach Pana Jezu10

sa w Świętej Piwnicy” pod kaplicą „U Kaifasza”. Następnie udaliśmy się do
Doliny Męki Pańskiej za szczyt Kalwarii. Tam przy kościele „Ecce Homo” rozpoczęło się Misterium Wielkiego Piątku od skazania Pana Jezusa na śmierć
i odczytanie tzw. „Dekretu Piłata”. Następnie o godz. 18.00 rozpoczęła się
w kościele parafialnym Św. Rodziny wyjątkowa w swej wymowie „Liturgia
Męki Pańskiej” pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa, na którą składają
się: Liturgia Słowa, Adoracja Krzyża, Obrzędy Komunii Św. oraz przeniesienie Pana Jezusa do tzw. Ołtarza wystawienia. Na zakończenie tej Liturgii
w żałobnej procesji Eucharystycznej zanieśliśmy Pana Jezusa na marach do
Kościółka Ukrzyżowania i Grobu na szczycie Kalwarii, gdzie rozpoczęła się
całonocna Adoracja Jezusa w Grobie.
•

27 kwietnia - Wielka Sobota. O godz. 8.00 w kościele Grobu Pana Jezusa
odśpiewaliśmy Godzinki o Grobie Pańskim, a od godz. 9.00 - 13.00 trwało w kościele parafialnym Świętej Rodziny tradycyjne poświęcenie pokarmów na stół Wielkanocny, w Wygiełdowie o godz. 12.00 a w Szyszkowie
o godz. 12.30. Następnie o godzinie 22.00 rozpoczęła się liturgia Wigilii
Zmartwychwstania Pańskiego, uroczysta i najbogatsza liturgia w ciągu roku
oznajmiła nam zmartwychwstanie Chrystusa, co potwierdziliśmy udziałem
w procesji rezurekcyjnej o 24.00 na szczycie Kalwarii.

•

28 kwietnia – Niedziela Miłosierdzia Bożego. W godzinie Miłosierdzia rozpoczął się I Doroczny Pełny Obchód Dróżek Paschalnych, oraz zakończyła
się Nowenna do Bożego Miłosierdzia. Modlili się z nami wierni z Parafii
Jedlno ze swoim ks. proboszczem a naszym dawnym ks. wikariuszem Toma11

szem Śleziak. Na Mszy św. o godz. 17.00 młodzież z klasy VII złożyła podania
na ołtarzu symbolizującego Chrystusa do JE ks. Abp Metropolity o przyjęcie
sakramentu bierzmowania po okresie przygotowawczym. Po Eucharystii odbyło się zebranie z rodzicami młodzieży bierzmowanej w 2019 roku.
•

1 maja – W tym dniu o godz. 16.30 odbyło się pierwsze nabożeństwo majowe podczas którego tradycyjnie zostały poświęcone komże dla kandydatów na ministrantów. Natomiast o godz. 17: 00 odbyła się Msza święta
dziękczynno- błagalna w intencji ludzi pracy mieszkańców naszego miasta
i rejonu z racji wspomnienia Świętego Józefa Rzemieślnika, także z udziałem członków i ich rodzin NSZZ Solidarność.

•

3 maja – w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski odbyła się po sumie tradycyjna procesja z nabożeństwem majowym z kościoła
Świętej Rodziny do kościoła sanktuaryjnego na pamiątkę pojawienia się
w tym dniu na wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej krwawych łez.

•

05 maja – tradycyjne jako w I niedzielę maja na sumie o 11.00 wspólnie
z druhami i druhnami Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z ich rodzinami dziękowaliśmy Bogu przy relikwiach Św. Floriana, jedynych w powiecie oleskim za otrzymane błogosławieństwo oraz
opiekę Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia i św. Floriana aby nieustannie strzegli przed niebezpieczeństwami. Owej uroczystej sumie w święto patronalne strażaków przewodniczył ks. Abp dr Stanisława Nowak z Częstochowy.

•

07 maja – Ks. prałat Stanisław Gasiński, kustosz Kalwarii w Praszce w Jej
imieniu spotkał się w Krakowie z JE ks. kardynałem Stanisławem Dziwiszem, który wszystkich nas serdecznie pozdrawia oczekując na kolejne
z nami spotkanie w Jerozolimie ziemi wieluńskiej, jak się o nas wyraził.

•

09 maja - zakończyła się akcja kwiaty dla naszej Kalwarii. Każda z kaplic
została zaopatrzona w kwiaty surfinie i pelargonie przez opiekunów naszej
Kalwarii oraz innych ofiarodawców. Koordynacją tej akcji „kwiaty dla naszej
Kalwarii zajęły się jak co roku panie Grażyna Misiek i Jadwiga Zawadzka,
którym jesteśmy bardzo wdzięczni za ten dar serca. Zakupiono 600 sztuk
pelargonii, które zostały przywiezione z Częstochowy dwoma kursami samochodem ciężarowym dzięki wielkiej bezinteresownej życzliwości państwa Marii i Stanisława Chomiakowskich.

•

10 – 11 maja – przedstawiciele z naszej parafii z Ruchu „Europa Christi”
uczestniczyli w III Międzynarodowym Kongresie Ruchu „Europa Christi”
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w Velehradzie na Czechach z okazji 1150 rocznicy śmierci Św. Cyryla.
Św. Cyryl wspólnie ze Św. Metodym
zapisał i wprowadził do liturgii język
słowiański tzw. Cyrylicę, pismo alfabetyczne na bazie alfabetu greckiego
z którego korzystamy. Velehrad położony jest na Morawach i jest jednym
z czterech katolickich sanktuariów na
świecie w których papież Jan Paweł II
ofiarował „Złote róże”.
•

11 maja - odbyła się generalna próba liturgiczna przed sakramentem
bierzmowania przez naszą młodzież
oraz spowiedź święta dla kandydatów
do bierzmowania, ich świadków i rodzin.

•

12 maja – W Światowy Dzień Modlitw o Powołania, w niedzielę Dobrego
Pasterza, gościliśmy przedstawicieli Wyższego Seminarium Duchownego
z Częstochowy na czele z prefektem tegoż Seminarium ks. dr Kamilem Zadrożnym, mariologiem, wywodzącym się z naszego regionu duszpasterskiego ziemi wieluńskiej.

•

13 maja - na Mszy świętej o godzinie 18: 00 odbyła się uroczysta Eucharystia
pod przewodnictwem JE ks. bp dr Andrzeja Przybylskiego, który udzielił sakramentu bierzmowania naszej młodzieży a następnie odbyła się procesja
fatimska ze świecami z figurą Matki Bożej Fatimskiej na nasze osiedle, do
krzyża Trudnych Dni
Praszki. Do sakramentu Bierzmowania
przystąpili: Nikodem
Adamus,
Amelia
Bartos, Aleksandra
Dzięcioł,
Krystian
Grotowski, Katarzyna
Grzebiela, Wioletta
Makielak, Anna Małyska, Aleksandra No13

wotniak, Aleksandra Pokorska, Amelia Poniatowska, Patrycja Sokół, Natalia
Świecak, Anita Struźik, Julia Tabaka, Tomasz Topoła, Piotr Wasilenko.
•

26 maja – po sumie udaliśmy się pod popiersie Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego z modlitwą o Jego rychłą beatyfikację z racji przypadającej w tych dniach Jego rocznicy śmierci, która jest obchodzona 28 maja
(1981). W tym dniu także podczas ogłoszeń parafialnych zostało odczytane
oświadczenie w sprawie testamentu notarialnego sporządzonego przez śp.
Zygmunta Gołąbek, naszego parafianina: „Dnia 11 września 2018 roku śp.
p. Zygmunt Gołąbek sporządził testament w kancelarii notarialnej w Oleśnie w którym w drugim paragrafie czytamy ; „ Zygmunt Gołąbek oświadczył, iż jako spadkobiercę do całości powołuje Katolicką Parafię pw. Świętej
Rodziny w Praszce, Aleja ks. kard. Stefana Wyszyńskiego nr 24”. Ponad to
śp. Zygmunt Gołąbek wyraził życzenie, aby ks. proboszcz Parafii Świętej Rodziny w Praszce zorganizował jego pogrzeb w Praszce. Dnia 21 maja 2019
roku odbyło się komisyjne wejście do mieszkania po zmarłym śp. Zygmuncie Gołąbek, cztery osoby w tym pracownicy MOPS-u w celu uporządkowania mieszkania, pobrania dokumentów do ZUS-u oraz oszczędności, które zmarły przeznaczył na pogrzeb oraz pomnik w wysokości 10.865.41 zł
(słownie dziesięć tyś osiemset sześćdziesiąt pięć zł. 41 groszy). W związku
z tym na cmentarzu została zbudowana piwnica w celu pochowania ciała
śp. Zygmunta Gołąbek a miesiąc po pogrzebie został postawiony pomnik.
Zarząd cmentarza przy Parafii wniebowzięcia Matki Bożej w Praszce pobrał
opłatę za tzw. pokładane na 60 lat do 2079 roku w wysokości 1.200.00 zł.
Ks. proboszcz Parafii Świętej Rodziny w Praszce zakupił trumnę dębową
dla zmarłego, całkowite ubranie, trzy wieńce na stojakach od Parafii Św.
Rodziny, Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej oraz siebie i ks. wikariusza.
Zamówiony został do przejazdu dla wiernych autobus z kościoła na cmentarz i z powrotem na osiedle. Ponad to ks. proboszcz Parafii Świętej Rodziny
w Praszce zapłacił za usługi opiekuńcze MOPS-u ( zaległe) za miesiąc kwiecień i maj oraz zaległości za telefon. Zasiłek pogrzebowy z ZUS-u został
praktycznie przekazany w całości firmie pogrzebowej zgodnie z fakturą”.
Parafia nasza złożyła do Sądu Rejonowego w Oleśnie sporządzony testament w celu jego zatwierdzenia. Trzydzieści Mszy św. gregoriańskich od
naszej Parafii za spokój duszy śp. Zygmunta Gołąbek zostało odprawionych
od 09.IX do 08 X. 2019 roku, ponad to jeszcze 6 intencji mszalnych zamówionych od naszej Parafii przy pogrzebie. Wieczny odpoczynek racz Mu dać
Panie. A światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju
wiecznym. Amen.
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•

01 czerwca – nasze Sanktuarium nawiedziła pielgrzymka rowerowa zorganizowana przez Stowarzyszenie „Grupa rowerowa im. Jana Pawła II” z Kościana w Wielkopolsce, aby jak napisali w kronice „ pokłonić się Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia na Kalwarii w Praszce w tym wyjątkowym miejscu
na mapie pielgrzymowania po naszej Ojczyźnie”.

•

04 czerwca – w Dzień Uświęcenia Kapłanów w Archidiecezji Częstochowskiej w ramach obchodów 40. rocznicy pierwszej pielgrzymki
Ojca św. Jana Pawła II do Częstochowy udaliśmy się na czele z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej na Jasną Górę, gdzie została odprawiona
o godz. 17.00 uroczysta Msza św. pod przewodnictwem JE ks. kard. Stanisława Dziwisza dla wiernych Archidiecezji Częstochowskiej.

•

06 czerwca – w naszym Punkcie Duszpasterskim „Nazaret” można od tego
dnia nabywać ciekawe pamiątki z Kalwarii w Praszce, między innymi foto
magnesy na lodówkę z kolażem zdjęć najważniejszych budynków sakralnych na naszej Kalwarii.

•

08 czerwca – w katedrze we Wrocławiu kustosz Kalwarii w Praszce jako
Jej przedstawiciel uczestniczył w inwestyturze Kawalerów i Dam Zakonu
Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Uroczystości tej przewodniczył JE Kardynał Kazimierz Nycz – wielki przeor Zwierzchnictwa Polskiego OESSH, Zwierzchnik JE Józef Dąbrowski oraz V-ce Gubernator OESSH
Zwierzchnictwa z Watykanu Jean – Pierre Marie de Glutz – Ruchti.

•

09 czerwca – w niedzielę Zesłania Ducha Świętego uroczysta suma była
sprawowana jako dziękczynno-błagalna w 35-tą rocznicę kapłaństwa miejscowego duszpasterza ks. prałata dra Stanisława Gasińskiego, kustosza
Kalwarii w Praszce. W tym dniu odbyło się także poświęcenie pól na Szyszkowie i Wygiełdowie po Mszach świętych a w Praszce za Kalwarią na Makowym Wzgórzu po Mszy świętej popołudniowej.

•

13 czerwca - odbyło się kolejne w cyklu półrocznym Nabożeństwo o Uzdrowienie i Uwolnienie w ramach nabożeństwa Fatimskiego.

•

17 czerwca – w tym dniu przypadła pierwsza rocznica konsekracji naszego
kościoła parafialnego Świętej Rodziny, kiedy to została w nim odprawiona
z tej okazji uroczysta Msza Św. dziękczynna.

•

17 – 18 czerwca - ksiądz prałat Stanisław Gasiński nawiedził przyjaciół
w Austrii oraz cmentarz w Pöllau w Górnej Austrii, gdzie znajduje się grób
15

naszego dobroczyńcy śp. księdza
prałata Rajmunda Ochabauer oraz
Plac w rejonie miejskiego rynku
nazwany jego imieniem z pomnikiem ze spiżu księdza Rajmunda.
Ofiarę, którą uprosił u swoich przyjaciół w Austrii ks. kustosz Kalwarii
w Praszce przeznaczył na dofinansowanie zadłużenia związanego
z budową kaplicy Matki Bożej Królowej Palestyny, jedyną pod tym
wezwaniem w Polsce i Europie,
której jest fundatorem a którą
przed rokiem poświęcił JE ks. kard.
Stanisława Dziwisz.
•

19 czerwca - została odprawiona
o godz. 8.00 Msza św. dziękczynno-błagalna na zakończenie roku
szkolnego i katechetycznego w intencji uczniów, grona pedagogicznego
i pracowników Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego
w Praszce i ostatniej klasy Gimnazjum im. Ojca św. Jana Pawła II. Z powodu wygaszenia Gimnazjum zmniejszyła się liczba klas katechizowanych.
W związku z tym dotychczasowa nasza katechetka p. Katarzyna Szmyt zrezygnowała z pracy katechetycznej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Ks. kard.
Stefana Wyszyńskiego w Praszce. Za ofiarną pracę i służbę dla naszej Parafii na tej Eucharystii złożone zostało jej podziękowanie. Równocześnie
p. Katarzyna zadeklarowała pomoc w dziele ewangelizacji naszych dzieci
i młodzieży, za co jesteśmy jej tym bardziej niezmiernie wdzięczni.

•

20 czerwca - w uroczystość Bożego Ciała odbyła się tradycyjnie procesja do
czterech ołtarzy na osiedlu Adama Mickiewicza w Praszce.

•

21 czerwca - JE ks. Arcybiskup metropolia częstochowski odwołał dekretem z pracy duszpasterskiej w naszej parafii ks. wikariusza Pawła Góreckiego równocześnie mianując go wikariuszem Parafii Katolickiej pw. Świętych Pierwszych Męczenników Polski w Częstochowie. Miejscowy ks. prałat
w niedzielę 23 czerwca na wszystkich Mszach świętych złożył podziękowanie dotychczasowemu ks. wikariuszowi za jego pracę katechetyczną i dusz16

pasterską w naszej parafii, życząc obfitości Bożych łask na dalszym odcinku
życia kapłańskiego.
•

22 czerwca – w wydanym przez Starostwo Powiatowe w Oleśnie Roczniku
Powiatu Oleskiego na 22 stronach ukazał się kolejny artykuł z cyklu z kronik
naszej Parafii i Sanktuarium autorstwa ks. dra Stanisława Gasińskiego.

•

23 czerwca – została odprawiona uroczysta Msza św. jako suma w kaplicy Świętego Jana Chrzciciela w Szyszkowie. W tym dniu przybyła też pielgrzymka autokarowa z Parafii Wójcin z diecezji kaliskiej.

•

27 czerwca - nastąpiło zakończenie oktawy Bożego Ciała po Mszy świętej
o godzinie 17: 00 z procesją do czterech ołtarzy a po procesji nastąpiło poświęcenie wianków z ziół i kwiatów oraz błogosławieństwo dzieci. Asysta
procesyjna z dziećmi została obdarowana słodkimi upominkami.

•

28 czerwca - w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przeżywaliśmy
na naszej Kalwarii drugi Doroczny Obchód Drogi Paschalnej, który zakończył się Mszą świętą i nabożeństwem czerwcowym przy figurze Najświętszego Serca Pana Jezusa w Alei księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

•

29 czerwca – niewiele ponad miesiąc od pogrzebu śp. Zygmunta Gołąbek
została zakończona budowa granitowego pomnika na cmentarzu w Praszce
dla tego zmarłego, którego ciało znajduje się w piwnicy pod tym pomnikiem. W ten sposób dzięki staraniom ks. prałata Stanisława Gasińskiego
została spełniona ostatnia wola zmarłego. Niech odpoczywa w pokoju
wiecznym.

•

30 czerwca – został powitany nowy wikariusz naszej parafii ks. mgr Piotr
Kamiński, który przybył do nas z Parafii Św. Jadwigi Królowej w Radomsku.
Ks. Piotr pochodzi z Gidel, kapłanem został w 2010 roku. Ks. prałat życzył
nowemu najbliższemu współpracownikowi przede wszystkim asystencji
Ducha Świętego, Bożego błogosławieństwa i nieustannej opieki Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia.

•

02 – 05 lipca – remontowany był chodnik z kościoła Świętej Rodziny do Domu
Parafialnego, malowane były bariery przy kaplicy Matki Bożej Królowej Palestyny, remontowane były schody przed kościołem Grobu Pana Jezusa.

•

07 lipca – elektrycy z Kluczborka naprawiali oświetlenie Cokołu Fatimskiego u podnóża Kalwarii w Praszce oraz oświetlenie kaplicy fatimskiej kościoła Św. Rodziny.
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•

08 – 29 lipca – pracowało na naszej Kalwarii trzech malarzy odnawiając
kościół Grobu Pana Jezusa na szczycie Kalwarii, kaplicę u Heroda, górną
kaplicę kościółka Grobku i Wniebowzięcia Matki Bożej, krzyże na Dróżkach
Pasyjnych i Paschalnych.

•

08 – 09 lipca – kamieniarze montowali dwie granitowe tablice z cegłą
z Muru Drzwi Świętych z Bazyliki Św. Piotra w Watykanie.

•

11 lipca – nawiedziła nasze Kalwarię w Praszce pielgrzymka rowerowa
z Chełma k/Lublińca.

•

13 lipca - przybyły do naszego Sanktuarium trzy pielgrzymki.; bardzo liczna rowerowa – franciszkańska ze Wschowy na Dolnym Śląsku, autokarowa
z Parafii Św. Józefa Robotnika w Zgorzelcu oraz 9 grupa pieszej pielgrzymki z Poznania zdążająca na Jasną Górę. Ponad to przybyli także pielgrzymi
z Francji, Niemiec i Kanady.

•

14 lipca - rozpoczęły się zapisy na doroczną Archidiecezjalną pielgrzymkę
do Kalwarii Zebrzydowskiej, Matki naszej Kalwarii, pod przewodnictwem
Ks. Abp Stanisława Nowaka.

•

15 - 19 lipca – w tym czasie trzech malarzy wykonywało prace restauracyjne w obiektach sakralnych na Kalwarii w Praszce. Zostały też wymienione
18

dwa krzyże w Dolinie Meki Pańskiej, oraz uporządkowano Aleja ks. kard.
Stefana Wyszyńskiego.
•

20 lipca – nawiedziła nasze Sanktuarium pielgrzymka autokarowa z Parafii
pw. Chrystusa Króla w Gliwicach z ks. prob. Andrzejem Stasiak. Również
w tym dniu przybyły na Kalwarię w Praszce pielgrzymki autokarowe z Zielonej Góry oraz Wrocławia.

•

21 lipca - z racji święta świętego Krzysztofa odbyło się doroczne błogosławieństwo pojazdów mechanicznych i poświęcenie nowych. Przy tej okazji
odbyła się zbiórka ofiar do puszek w ramach akcji „1 grosz za 1 kilometr”
organizowana przez Miva Polska na zakup pojazdów dla misjonarzy.

•

22 – 27 lipca – prowadzone były dalsze prace porządkowe na naszej Kalwarii. Wykonane zostały cztery betonowe fundamenty pod maszty flagowe
od strony północnej kościoła Św. Rodziny.

•

24 lipca – odbyła się wstępna wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez
delegata Arcybiskupa metropolity częstochowskiego ks. prałata Mariana
Szczerby, kanclerza Kurii Metropolitalnej w Częstochowie.

•

26 lipca – w tym dniu przybyła na Kalwarię w Praszce pielgrzymka autokarowa z Głogowa.

•

01 sierpnia - rano o godz. 5: 00 wyruszyła spod naszego sanktuarium pielgrzymka autokarowa do Kalwarii Zebrzydowskiej śladami św. Jana Pawła II.
Nasza Parafia po raz trzydziesty pierwszy wzięła udział w tym pielgrzymowaniu. W pielgrzymce tej wzięli udział pątnicy z różnych parafii naszej Archidiecezji, Wielunia, Dzietrznik, Praszki, Jaworzna k/ Wielunia, Starokrzepic, Częstochowy, Zawiercia.

•

03 sierpnia - w auli katechetycznej na Kalwarii w Praszce o godzinie 18:30
odbyło się zebranie Rady Duszpasterskiej i Kalwaryjskiego Bractwa Męki
Pańskiej oraz wszystkich grup Apostolskich w sprawach organizacyjnych
naszego odpustu kalwaryjskiego oraz wizytacji kanonicznej naszej Parafii.
Ostatnia taka wizytacja miała miejsce przed pięciu laty. Tegorocznym odpustem kalwaryjskim zakończyliśmy jubileusz 30-lecia istnienia naszej Parafii i 15-lecia erygowania Kalwarii w Praszce.

•

04 sierpnia - odbyła się próba liturgiczna przed uroczystym Odpustem Kalwaryjskim dla liturgicznej służby ołtarza, asysty procesyjnej i Kalwaryjskie
Bractwa Męki Pańskiej.
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•

05 – 09 sierpnia – porządkowany był teren Kalwarii przed odpustem, czyszczony zbiornik wodny. Wykonane zostały i zamontowane dwa nowe krzyże
w miejscu zbutwiałych w Dolinie Męki Pańskiej.

•

10 sierpnia – wzorem lat ubiegłych nasi parafianie zorganizowali pomoc
w zorganizowaniu uroczystości odpustowej przez upieczenie ciasta dla gości tej uroczystości oraz zatroszczenie się o wodę mineralną za co jesteśmy
wszystkim bardzo wdzięczni.

•

11 sierpnia – w tym dniu odbyła się pierwsza część odpustu ku czci Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia z procesją Jej Zaśnięcia pod przewodnictwem JE
ks. Abp Wacława Depo metropolity częstochowskiego oraz z udziałem JE
ks. prałata dra Krzysztofa Nykiel regensa Penitencjarii apostolskiej w Watykanie. Uroczystość odpustowa połączona była z wizytacją kanoniczną naszej Parafii, która ma miejsce co pięć lat. Przed ranną Eucharystią Pasterz
Kościoła Częstochowskiego został przywitany przez przedstawicieli parafii
a po Mszy św. ks. Arcybiskup spotkał się w kaplicy Miłosierdzia Bożego ze
Służbą ołtarza; ministrantami, lektorami, wspólnotą „apostołów”, Nadzwyczajnymi Szafarzami Komunii Św., Oazą Młodzieżową, Ruchem Domowy
Kościół, Żywym Różańcem, członkami Duchowej Adopcji Dziecka Poczęte-
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go, Pomocnikami Matki Kościoła, Wspólnota Przymierza Rodzin „Mamre”,
Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży, Akcją Katolicką. Następnie ks. Abp
zwizytował kancelarię parafialną oraz spotkał się w auli katechetycznej ze
Schola Parafialną, Ruchem Europa Christi, Wspólnotą Świata Pracy Nazaret, Radą Duszpasterską i Ekonomiczną Parafii, Kalwaryjskim Bractwem
Męki Pańskiej, Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich. Następnie z przed
Domu Parafialnego o godz. 10.30 Ks. Arcybiskup i Gość z Watykanu przeszli z Liturgiczną Służbą ołtarza i asystą do kościoła sanktuaryjnego, gdzie
ks. Arcybiskup zawierzył wszystkich Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia. Po
tym akcie wyruszyła procesją z figurą Matki Bożej Zaśniętej na marach
z Domku Jej zaśnięcia w obrębie Sanktuarium na szczyt Kalwarii w Praszce,
gdzie przy ołtarzu koronacyjnym została odprawiona suma odpustowa. Po
tej szczególnej Eucharystii miała miejsce procesja powrotna ze złożeniem
figury Matki Bożej Zaśniętej w kościółku Jej Grobku na stoku Góry Oliwnej. Przed rozesłaniem w kościele parafialnym Świętej Rodziny została odsłonięta i poświęcona tablica granitowa z cegłą z Drzwi Świętych Bazyliki
Św. Piotra w Watykanie. W tej historycznej uroczystości brali udział między innymi; Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, Związek
Podhalan ze swoim sztandarem, Rycerstwo Niepokalanej Diecezji Bielsko
– Żywieckiej, delegacja z Archidiecezji Krakowskiej w strojach regionalnych,
Ślązacy z Archidiecezji Katowickiej,, połączone chóry z Parafii w Gliwicach,
kapłani z Warszawy z Uniwersytetu Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Częstochowy oraz innych miejsc naszej Archidiecezji i Dekanatu Praszka.
•

18 sierpnia - zakończenie Odpustu Kalwaryjskiego odbyło się nabożeństwem Maryjnym o godz.
10:30 w Kościółku Grobku Matki Bożej. Następnie
w
uroczystej
procesji przeszliśmy do kościoła Świętej
Rodziny
na
sumę odpustową z dziękczy21

nieniem za tegoroczne plony, której przewodniczył ks. prałat dr Roman Nir,
nasz rodak, dobroczyńca Kalwarii w Praszce oraz członek Kalwaryjskiego
Bractwa Męki Pańskiej.
•

19 – 24 sierpnia – przez cały tydzień pracowało trzech malarzy odnawiając
północną ścianę Domu Parafialnego a ślusarze remontowali jedną z bram
na Kalwarii oraz ogrodzenie kościoła sanktuaryjnego. Również w tym czasie Firma Reklamowa odnawiała dwie tablice informacyjne

•

24 sierpnia – w tym roku Mszą świętą o godzinie 6:00 rano w kościele
Wniebowzięcia Matki Bożej w Praszce rozpoczęła się coroczna Piesza Pielgrzymka dekanatu praszkowskiego na Jasną Górę. W pielgrzymce tej wzięło udział około 80 osób.

•

25 sierpnia – wyruszyliśmy autokarem o godzinie 14:30 z naszej parafii do
Częstochowy, by uczestniczyć w procesji Maryjnej z archikatedry na Jasną
Górę. Podczas tej procesji obraz Matki Bożej Częstochowskiej niosło także
Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej.

•

26 sierpnia - w kaplicy Wygiełdowie o 15:00 miała miejsce uroczysta Msza
święta ku czci Matki Bożej Częstochowskiej, patronki tamtejszej kaplicy.

•

29 sierpnia – nawiedziła Kalwarię w Praszce pielgrzymka autokarowa z Namysłowa w Archidiecezji Wrocławskiej.

•

31 sierpnia - przybyły na Kalwarię w Praszce dwie pielgrzymki. Pierwsza,
tradycyjna jako w ostatnia sobotę miesiąca z Dekanatu Gorzów Śląski z kapłanami tego dekanatu, druga z Namysłowa z archidiecezji wrocławskiej.
Także w tym dniu odbyło się w naszej kancelarii spotkanie osób odpowiedzialnych za katechezę w naszej Parafii w którym uczestniczyli ks. prałat
Stanisław Gasiński, ks. wikariusz Piotr Kamiński, p. Barbara Borkowska.
W tym czasie p. Barbara Spodzieja przebywała w szpitalu. Został ustalony
porządek spotkań formacyjnych na nowy rok szkolny 2019/2010 oraz zakres odpowiedzialności poszczególnych osób.

•

01 września - przedstawiciele Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej z naszym księdzem prałatem uczestniczyli w obchodach 80 rocznicy wybuchu
II wojny światowej w Wieluniu. Eucharystii w tym dniu na fundamentach
zburzonego kościoła farnego w Wieluniu w pierwszych chwilach rozpoczynającej się II wojny światowej przewodniczył ks. abp Wacław Depo metropolita częstochowski.
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•

02 września – została odprawiona w kościele Świętej Rodziny o godz. 8.00
Msza św. dziękczynno-błagalna dla dzieci i młodzieży na rozpoczęcie roku
szkolnego i katechetycznego z poświęceniem tornistrów i książek dla dzieci.

•

08 września – w święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny po Mszy
świętej o godzinie 8: 00 rano, odbyło się spotkanie z rodzicami młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, a po mszy świętej
szkolnej o godz. 9.30 odbyło się spotkanie z rodzicami klas 3 szkoły podstawowej przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św. Natomiast
o godz. 15.00 odbył się drugi doroczny, pełny obchód Dróżek Matki Bożej
i Świętego Józefa. Po popołudniowej Eucharystii w kościele sanktuaryjnym
o godz. 18.30 odbyło się w auli katechetycznej nadzwyczajne zebranie Rady
Duszpasterskiej, Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej i Grup apostolskich
naszej Parafii, które to Gremium wystosowało Słowo do naszych parafian
i przyjaciół Kalwarii w Praszce.
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, 8 WRZEŚNIA 2019 ROKU
Parafia Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce oraz Archidiecezjalne
Sanktuarium Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce, stoi
przed szansą na pozyskanie środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie, na modernizację budynków naszej parafii. Pieniądze będą
przeznaczone na prace i działania zmniejszające ilość energii cieplnej
potrzebnej do ogrzewania i elektrycznej m.in. do oświetlenia kościoła, sanktuarium i plebanii. A więc na obniżenie kosztów ponoszonych
przez nas. W zakresie tych prac mieści się wymiana obecnego ogrzewania na nowoczesne ogrzewanie gazowe, wymiana drzwi zewnętrznych
i okien na szczelniejsze i nowej generacji, ocieplenie budynków warstwą izolacji, a także wymiana oświetlenia i montaż paneli fotowoltaicznych, czyli produkcja własnego prądu ze słońca. Wszystkie te działania
mają na celu zmniejszenie kosztów użytkowania, takich jak ogrzewanie i wykorzystanie energii elektrycznej. Program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska pozwala uzyskać dofinansowanie na poziomie 95%, a więc nasz wkład to zaledwie 5% w każdy zakup materiałów
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czy robociznę. Przygotowując się wykonaliśmy audyty energetyczne
kościoła, sanktuarium i plebanii i zgromadziliśmy dokumentację potrzebną do spełnienia formalnych wymogów programu, co wiąże się
z kosztami ponad 10 tyś zł. Ostateczna kwota dotacji zostanie określona po
pozytywnym rozpatrzeniu audytu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Ufamy, że i tym razem, choć jeszcze borykamy się ze spłatą reszty zadłużenia po konsekracji kościoła parafialnego Świętej Rodziny, wielu
z Was odpowie pozytywnie na nasz apel pokrycia kosztów audytu energetycznego kościoła, sanktuarium i plebanii oraz zgromadzeniem dokumentacji w tym względzie potrzebnych do spełnienia formalnych wymogów
programu, który musi być zatwierdzony w najbliższych czasie. Realizacja
przedsięwzięcia rozłożona jest na trzy lata. Prosimy o ofiarność we wrześniu, abyśmy mogli zapłacić za audyt energetyczny kościoła, sanktuarium
i plebanii oraz dokumentację. Niech Bóg odpłaci obfitymi łaskami swego
Miłosierdzia Wam i Waszym Rodzinom za każdy przejaw ofiarności dla naszej Parafii i Kalwarii w Praszce”.
•

11 września - do południa odbył się w naszym Sanktuarium Regionalny
Dzień chorych dla dekanatów działoszyńskiego, krzepickiego, morskiego,
praszkowskiego, któremu przewodniczył ks. bp dr Andrzej Przybylski. Po
Eucharystii odbyła się „agapa” w Domku Zwiastowania Matki Bożej.

•

12 września – odbyła się czwarta rocznica koronacji Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Uroczystej Mszy św. o godz. 17.00 przewodniczył i homilię wygłosił ks. proboszcz Tomasz
Śleziak z parafii
pw.
Wszystkich Świętych
w Jedlnie, nasz
dawny wikariusz.

•

14
września
- w Święto
Podwyższenia
Krzyża Świętego - Święto Naszej Kalwarii,
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rocznicę jej erygowania, w święto konsekracji kościoła Kalwaryjskiej Matki
Zawierzenia oraz Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej w Praszce, łącząc
się z wiernymi naszej Ojczyzny została przeprowadzona akcja modlitewna
„Polska pod krzyżem”. Stanowi ona odpowiedź na ataki wymierzone w Kościół, rodzinę i patriotyzm. Zgodnie z rozporządzeniem JE ks. Abp Wacława Depo wyrażonym w Jego słowie do diecezjan dla regionu wieluńskiego
akcja modlitewna „Polska pod krzyżem” odbyła się na Kalwarii w Praszce.
Modlitwie tej przewodniczył JE ks. Abp Stanisław Nowak, prowadząc rozważania do pełnego obchodu Dróżek Pasyjnych oraz przewodnicząc Eucharystii w kościele Świętej Rodziny.
•

15 września - rozpoczęło się uroczyste Triduum ku czci św. Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży podczas którego homilie głosił ks. wikariusz
Piotr Kamiński. Tradycyjnie modlitwy do świętego Stanisława Kostki – patrona Polski zanosiliśmy po Mszach świętych w jego kaplicy w naszym kościele parafialnym Świętej Rodziny.

•

16 września – w budynku Kurii diecezji opolskiej w Opolu został złożony
wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na modernizację
budynków naszej Parafii w ramach zmniejszenia zużycia energii cieplnej
i elektrycznej. Chodzi o obniżenie kosztów ponoszonych nieustannie przez
nas jako Parafian.

•

18 września - Święto św. Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży Polski,
dzień imienin księdza arcybiskupa Stanisława Nowaka a także dzień imienin i przeddzień 60-tych urodzin naszego Księdza Prałata Stanisława Gasińskiego. W tym
dniu o godzinie
17: 00 w kościele sanktuaryjnym odbyła się
uroczysta Msza
święta urodzinowo - imieninowa podczas
której modliliśmy się za solenizantów, dzieci
i młodzież w ich
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patronalne święto. Okolicznościową homilię o św. Stanisławie Kostce wygłosił ks. proboszcz Tomasz Śleziaka z Jedlna. Przedstawiciele naszej Parafii;
licznie zebrane dzieci i młodzież oraz dorośli na czele z ks. proboszczem
Tomaszem i ks. wikariuszem Piotrem oraz jego rodzicami złożyli życzenia
urodzinowo – imieninowe ks. prałatowi Stanisławowi. Po tej Eucharystii
odbyła się Agapa w Domku Zwiastowanie Matki Bożej dla wszystkich przybyłych. W tym dniu również o godz. 16.00 odbyło się pierwsze, powakacyjne spotkanie liturgicznej służby ołtarza naszej parafii.
•

21 września – ks. prałat Stanisław Gasiński złożoną na jego ręce ofiarę
z racji urodzin i imienin przeznaczył na spłatę reszty zadłużenia u architekta
w Krakowie, który zaprojektował kaplicę Matki Bożej Królowej Palestyny,
jedyna pod tym wezwanie w Polsce i Europie.

•

27 września - przybyła na naszą Kalwarię pielgrzymka autokarowa dzieci
i młodzieży z Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjnego w Miechowie w diecezji kieleckiej.

•

29 września – w kościele Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce o godz.
18.00 odbyła się projekcja filmu dokumentalnego o kardynale Stefanie
Wyszyńskim: „Czas to miłość”, zrealizowanego dzięki staraniom Instytutu
Pamięci Narodowej oraz Instytutu Prymasa Wyszyńskiego i p. poseł Katarzyny Czochara.

•

01 października – rozpoczęliśmy odprawianie Nabożeństw Różańcowych.
Tradycyjnie dzieci z klas trzecich przygotowujące się do przyjęcia I Komunii
św. otrzymały poświęcone w tym dniu nowe różańce pierwszokomunijne.

•

12 października - nawiedziła Kalwarię w Praszce pielgrzymka autokarowa
z Olkusza i okolic z diecezji sosnowieckiej.

•

13 października – w tym dniu przeżywaliśmy XIX Dzień Papieski pod hasłem: „Wstańcie, chodźmy”. W tym dniu przed kościołami i kaplicami
w Polsce odbyła się zbiórka ofiar do skarbon na fundusz stypendialny fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” Fundacja ta wspiera kształcenie młodzieży od szkoły średniej do studiów z niezamożnych rodzin. Takich stypendystów jest obecnie w Polsce ponad 2 tyś. Także w tym dniu o godz. 18.00
odbyło się ostatnie już w tym roku Nabożeństwo Fatimskie z Mszą świętą
o uzdrowienie i uwolnienie duszy i ciała.

•

19 października – w kościele Najświętszej Maryi Panny w III alei w Częstochowie zostali posłani przez JE ks. Arcybiskupa Metropolity za pośrednic26

twem ks. bp Andrzeja Przybylskiego do naszej Archidiecezji nowi
nadzwyczajni szafarze Komunii św.
w tym dwóch z naszej Parafii p. Arkadiusz Signo i p. Marcin Małycha.
Ks. prałat Stanisław Gasiński obecny na owej uroczystości w Częstochowie gratulował posłanym misji
swoim parafianom, którą mogą
teraz spełniać w Kościele, życząc
obfitości Bożych łask od Jezusa
Eucharystycznego, darów Ducha
Świętego, zdrowia i nieustannej
opieki Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia.
Tego dnia przybyła na Kalwarię
w Praszce pielgrzymka autokarowa z Parafii p. Św. Stanisława BM z Myszkowa z ks. proboszczem Jerzym
Wachowskim z naszej archidiecezji.
•

31 października - w tym dniu miała miejsce uroczystość odpustowa w Parafii Jedlno ku czci Wszystkich Świętych, której proboszczem jest ks. Tomasz
Śleziak, nasz dawny wikariusz. Wierni tej Parafii w swoich przedstawicielach przybyli na nasz odpust kalwaryjski w II niedzielę sierpnia ze swoim
duszpasterzem. W związku z tym nasz ks. prałat z Kalwaryjskim Bractwem
Męki Pańskiej udał się do Jedlna na tamtejszy odpust zawożąc ze sobą na
tą uroczystość na prośbą ks. prob. Tomasza relikwie Św. Jana Pawła II.
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•

17 października - dokonano wstępnych, jesiennych prac porządkowych na
naszej Kalwarii.

•

21 października - w godzinach popołudniowych odbyła się próba liturgiczna dla służby ołtarza asysty procesyjnej i Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej przed uroczystością Matki Bożej Królowej Palestyny.

•

22 października – grupa naszych wiernych udała się autokarem sprzed naszego Sanktuarium na Kongres Europa Christi, który odbywał się na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W drodze powrotnej pielgrzymujący nawiedzili katedrę Św. Jana w Warszawie, gdzie
znajduje się sarkofag z ciałem Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego,
który będzie beatyfikowany 07 czerwca 2020
roku. Ponad to nawiedzili też kościół akademicki Świętej Anny
i sióstr Wizytek na Krakowskim Przedmieściu.
Przed Belwederem przy
tablicach pamięci pielgrzymujący
polecali
Miłosierdziu
Bożemu

dusze tragicznie zmarłych w katastrofie smoleńskiej na czele z prezydentem Lechem Kaczyńskim. Ks. prałat Stanisław Gasiński na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie przybliżył też
zebranym postać tragicznie zmarłego O. Józefa
Jońca SchP z którym się przyjaźnił i zdawał przed
laty maturę w Krakowie.
• 27 października – uroczysta suma jako koncelebrowana w tym dniu została odprawiona
w kościele Świętej Rodziny przez kapłanów
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archidiecezji częstochowskiej z Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie ku uczczeniu Matki Bożej Królowej Palestyny, której kaplica jedyna pod tym wezwaniem w Polsce i Europie znajduje się
obok naszego kościoła parafialnego na Kalwarii w Praszce. Suma ta została odprawiona w intencji młodzieży upraszając dla niej o dar wiary żywej i łaski dla naszej Ojczyzny oraz dla zmarłych dobroczyńców Kalwarii
w Praszce i Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie
o dar wiecznego szczęścia w niebie. Przewodniczył jej ks. prałat dr hab.
Kazimierz Szymonik a homilię wygłosił ks. prałat dr Jerzy Bielecki rektor
Niższego Seminarium Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie.
W uroczystości tej wzięli udział także przedstawiciele Zakonu Rycerskiego
Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie. Na zakończenie uroczystej sumy
wszyscy licznie zebrani na czele z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej
przeszli procesjonalnie do Kaplicy Matki Bożej Królowej Palestyny, by tam
w imieniu wszystkich zebranych ks. infułat dr Marian Mikołajczyk CSSH odmówił modlitwę do Matki Bożej Królowej Palestyny a ks. prałat dr Stanisław Gasiński CSSH modlitwę rycerza. Następnie miejscowy ks. wikariusz
mgr Piotr Kamiński przekazywał zebranym do ucałowania relikwie błogosławionego Bartolo Longo – wielkiego propagatora różańca świętego pompejańskiego i pierwszego błogosławionego świeckiego OESSH.
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•

1 listopada - w uroczystość Wszystkich Świętych na Kalwarii w Praszce przed
główną mszą świętą o godzinie 11: 00 w kościele sanktuaryjnym odbyła się
procesja żałobna po terenie Kalwarii do Miejsca Pamięci Ofiarodawców na
rzecz tego dzieła. Podczas tej procesji modliliśmy za zmarłych dobroczyńców Kalwarii w Praszce oraz za wypominanych jednorazowo w tym dniu.

•

11 listopada - w dniu Narodowego Święta Niepodległości w kościele sanktuaryjnym na Kalwarii w Praszce została odprawiona Msza św. dziękczynno-błagalna w intencji Ojczyzny oraz zmarłych w obronie jej suwerenności przez
ks. prałata Stanisława Gasińskiego. Po tej Eucharystii nastąpiło procesjonalne przejście do miejsca Ojczyźnianego na Kalwarii w Praszce gdzie kustosz
Kalwarii w imieniu wszystkich zebranych odmówił modlitwę za Ojczyznę
ks. Piotra Skargi oraz zmarłych w obronie jej suwerenności. Następnie kwiaty
i znicze przed Pomnikiem Pamięci obrońców granic naszej Ojczyzny złożyli;
Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej w Praszce, NSZZ Solidarność przy Neapco w Praszce, NSZZ Solidarność Cerpol Kozłowice, przedstawiciele Prawa
i Sprawiedliwości Powiatu Oleskiego oraz inni uczestnicy uroczystości.

•

17 listopada – w tym dniu odbyło się doroczne, jesienne zebranie Parafialnej
Rady Ekonomicznej i Rady Duszpasterskiej Parafii Świętej Rodziny oraz Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej na Kalwarii w Praszce. Zebrani wystosowali swoje Słowo do parafian i przyjaciół Kalwarii w Praszce. Oto jego treść:
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SŁOWO PARAFIALNEJ RADY EKONOMICZNEJ I RADY DUSZPASTERSKIEJ
PARAFII ŚWIĘTEJ RODZINY ORAZ KALWARYJSKIEGO BRACTWA
MĘKI PAŃSKIEJ NA KALWARII W PRASZCE 17 listopada 2019 ROKU
Jesteśmy wciąż wdzięczni Panu Bogu i Kościołowi za dar Jubileuszu 30-lecia istnienia Parafii Świętej Rodziny i 15-lecia erygowania Kalwarii w Praszce oraz za łaskę jubileuszowego odpustu papieskiego, trwającego od 28 marca 2017 roku do 11 sierpnia
2019 roku. Z tej okazji pragnęliśmy doprowadzić do konsekracji kościoła parafialnego
Świętej Rodziny, co wiązało się z wielkim – jak na możliwości naszej parafii – wysiłkiem finansowym. Prowadzone też były inne konieczne prace, o których można przeczytać w numerach 80.i 82. „Głosu z Kalwarii w Praszce”. Minęło półtora roku od
uroczystej konsekracji kościoła parafialnego Świętej Rodziny. Doposażenie go oraz
przygotowanie uroczystości pociągnęło za sobą poważne wydatki, w efekcie czego musieliśmy się zadłużyć. Dzięki ofiarności i wsparciu naszych parafian oraz przyjaciół Kalwarii w Praszce, także ofiarom składanym przy okazji kolędy, udało się spłacić połowę
zobowiązań. Jesteśmy przynaglani do uregulowania reszty należności. Wystosowany
w tej sprawie apel do parafian i przyjaciół Kalwarii w Praszce przez Radę Ekonomiczną
i Duszpasterską naszej Parafii oraz Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej z 03.02.2019
roku, by złożyć na ten cel dobrowolne ofiary do zaadresowanej koperty w lutym, kwietniu i czerwcu, nie przyniósł zdecydowanej poprawy tej sytuacji. Ofiary złożone na kościół przy ubiegłorocznej kolędzie – zgodnie z rocznym finansowym sprawozdaniem
– stanowiły ponad 90% rocznego przychodu finansowego parafii. Niezbędną pomocą
w funkcjonowaniu parafii są ofiary składane na tacę w II niedzielę miesiąca. Niestety, już od połowy ubiegłego roku nie starczają one na przeznaczony cel. W związku
z tym apelujemy do wszystkich parafian o złożenie w marcu, czerwcu i wrześniu 2020
roku dodatkowej ofiary do kopert na cele remontowo-budowlane. Mała grupa wiernych nie jest w stanie podołać nieustannie tym wszystkim wyzwaniom przez cały rok.
Składamy serdeczne „Bóg zapłać” tym osobom czy rodzinom, które odpowiadają pozytywnie na nasze apele. Z powodu zaistniałej sytuacji w ostatnim czasie nie wykonywaliśmy żadnych większych inwestycji, poza utrzymaniem parafii, pokryciem bieżących zobowiązań i wykonaniem niezbędnych prac. Koniecznością było jednak wykonanie różnych
remontów, co dodatkowo pogłębiło trudności finansowe naszej parafii. Z wielkim przejęciem musimy stwierdzić, że poniesione koszty wszystkich przedsięwzięć są nieproporcjonalnie większe w stosunku do sumy dotychczasowo składanych ofiar. Ufamy, że wielu z Was
podczas najbliższej kolędy odpowie pozytywnie na nasz apel, byśmy mogli finansowo raz
na zawsze zamknąć sprawę konsekracji kościoła parafialnego i innych koniecznych wydatków, związanych z funkcjonowaniem naszej Parafii i Kalwarii w Praszce w 2019 roku.
Niech Jezus Miłosierny wynagrodzi Wam i Waszym Rodzinom za każdy dar serca
złożony na rzecz Parafii Świętej Rodziny i Kalwarii w Praszce a Kalwaryjska Matka Zawierzenia otacza Was nieustannie swoją przemożną opieką.
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REKOLEKCJE ADWENTOWE
Parafia Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa
na Kalwarii w Praszce
15 - 17 grudnia 2019 roku
III Niedziela Adwentu – 15 XII 2019 r. Rozpoczęcie rekolekcji
8.00 Msza św. z nauką dla młodzieży.
9.30 Msza św. z nauką dla dzieci i ich opiekunów.
11.00 Suma z nauką dla mężczyzn.
17.00 / Sanktuarium Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia /
Msza św. z nauką dla kobiet/.
Poniedziałek 16 XII 2019 r.
9.00 / Sanktuarium / Msza św. z nauka ogólną.
11.00 – 12.30 Odwiedziny obłożnie chorych w domach.
15.30 Msza św. z nauką dla dzieci i ich opiekunów.
17.00 Msza św. z nauką ogólną dla młodzieży i dorosłych.
- Nauka stanowa dla młodzieży od VII klasy wzwyż.

9.00
11.00

15.30
17.00

Wtorek – Dzień spowiedzi św. – zakończenie rekolekcji.
/ Sanktuarium / Msza św. z nauką ogólną dla II zmiany
z komunią św. generalną.
/ Sanktuarium / Msza św. dla chorych, samotnych i starszych
wiekiem, z komunią św. generalną. Po tej Eucharystii
nabożeństwo dla chorych na sposób Lourdzki.
Msza św. dla dzieci szkół podstawowych.
Msza św. z nauką ogólną dla dorosłych i młodzieży.
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PLAN SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ 17 XII /Wtorek/
Rano 8.30 – 11.30
dla dzieci, młodzieży, dorosłych – drugiej zmiany, chorych, starszych wiekiem.
Po południu 15.00
Szkoły Podstawowe oraz dorośli.
16.00 – 17.00
Młodzież szkół średnich w tym kandydaci do bierzmowania oraz osoby dorosłe.
Rekolekcjom przewodniczy ks. prałat prof. dr hab. Marian Duda.

PROGRAM DUSZPASTERSKI NA ROK 2019/2020
Z HASŁEM „EUCHARYSTIA DAJE ŻYCIE”.
Nowy program będzie koncentrował się na Eucharystii. „Chodzi nam
o to, abyśmy coraz bardziej zapraszali wiernych do świadomego udziału
w tajemnicy Wieczernika; żeby przekazywać naszym wiernym prawdy
wiary związane z Eucharystią oraz zapraszać do udziału w Eucharystii
młodzież i dzieci, gdyż na Eucharystiach wyraźnie brakuje najmłodszego pokolenia” – powiedział arcybiskup – abp Wiktor Skworc, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski, prezentując
nowy program duszpasterski na lata 2019-2022. Równocześnie zapowiedział w ostatnim roku nowego programu duszpasterskiego zorganizowanie diecezjalnych kongresów eucharystycznych według uznania biskupów diecezjalnych.
W pierwszym roku będzie obowiązywał temat: „Wielka tajemnica wiary”
z mottem biblijnym „… abyście wierzyli w Tego, którego Bóg posłał” 9 J 6,29).
W drugim roku programu tematem będą słowa:” Zgromadzeni na świętej wieczerzy” z mottem biblijnym: „… Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z nieba”
(J 6,32). Tematem trzeciego roku będą słowa: „Posłani w pokoju Chrystusa”
z mottem: „… ten, kto mnie spożywa, będzie żył przeze Mnie” (J6,57)
“Będziemy mówili przez trzy lata o Eucharystii. Ktoś się zdziwi, dlaczego tak długo. Bo Eucharystia jest centrum. To jest życia Kościoła. To jest sam
Chrystus. Szczyt i źródło. Zmartwychwstały, który jest z nami w Eucharystii,
który buduje Kościół, wspólnotę. Niedziela, dzień Pański – to był pierwszy
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dzień tygodnia, czyli dzień, który otwierał cały tydzień. Dobrze jest kiedy człowiek nowy tydzień otwiera eucharystycznym spotkaniem. Bądźmy wierni Eucharystii” – Abp Wiktor Skworc.
Nowy program, który tworzą biskupi, księża i świeccy wykładowcy uczelni
katolickich, zacznie obowiązywać od pierwszej niedzieli Adwentu.

DOBA EUCHARYSTYCZNA
0d 31 XII 2019– 01 I 2020
roku
Plan adoracji Najświętszego Sakramentu
przez wiernych poszczególnych rejonów parafii
8.00
8.30
		
		
		
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00
16.00
		
		
		
17.00
18.00
		
		
19.00

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

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

KATECHEZA
CHRZCIELNA
W NASZEJ PARAFII
W ROKU 2020
Terminy: 11 stycznia, godz. 19.00, 08 lutego, godz. 19.00, 7 marca, godz. 19.00,
04 kwietnia, godz. 19.00, 09 maja, godz. 19.00, 12 czerwca, godz. 19.00,
11 lipca, godz. 19.00, 01 sierpnia, godz. 19.00, 12 września, godz. 19.00,
10 października, godz. 19.00, 07 listopada, godz. 19.00, 12 grudnia, godz. 19.00.
Katecheza chrzcielna w naszej parafii dla rodziców przygotowujących się do
Chrztu Św. swych dzieci, oraz kandydatów na rodziców chrzestnych, zasadniczo
w każdą II sobotę miesiąca o godz. 19.00 w Auli Katechetycznej.
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I ROCZNICĘ
CHRZTU ŚWIĘTEGO
„Dzień chrztu naszego to największy
dzień naszego życia”
Papież Pius XI

w 2020 roku obchodzą nasze dzieci
Grudzień 2018:
Styczeń:
Luty:
Marzec:
Kwiecień:
Maj:
		
Czerwiec: 		
Lipiec:
		
Sierpień:
Wrzesień: 		
Listopad: 		
Grudzień: 		

Maria Danuta Kurpiers.
Wiktor Przemysław Kluzowski.
Krystian Jan Kryściak.
Alicja Mądra, Patrycja Maria Gidziela, Wojciech Kaźmierski.
Antoni Józef Wesoły.
Adrian Sebastian Wierzgacz, Antoni Grzebiela, Beniamin Preś.
Weronika Kinga Banach, Zofia Mucha, Antonina Mucha.
Aleksandra Golec, Nela Dorota Mieszkalska, Lena Anna Krych.
Maria Emilia Straszak.
Antonina Maria Pac.
Laura Molska, Julia Molska.
Aleksander Olejnik
Oliwia Wiktoria Wójcik, Emilia Hanna Pokorska.

Msze św. dziękczynno-błagalna rocznicy Chrztu św. jest odprawiana
w naszej rodzinie parafialnej, zwykle w każdą ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 11.00. Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie na kolędzie lub
z miesięcznym wyprzedzeniem, przybycia z dzieckiem do kościoła na
proponowany czy też inny dzień. Po Mszy św. niedzielnej udzielmy dziecku specjalnego błogosławieństwa. Prosimy ze sobą zabrać na tę Mszę
św. świecę chrzcielną dziecka, można też zaprosić rodziców chrzestnych.
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I ROCZNICĘ ZAWARCIA
SAKRAMENTALNEGO
ZWIĄZKU
MAŁŻEŃSKIEGO
„Trzy słowa, które mogą wam pomóc, aby
przeżyć życie małżeńskie, w którym występują
trudności. Małżeństwo jest czymś tak
pięknym, tak cudownym, że musimy o nie
dbać, bo przecież jest ono na zawsze. Te trzy
słowa to: pozwól, dziękuję, przepraszam”.
Papież Franciszek
w 2020 roku będą obchodzić następujące pary małżeńskie:
Maj:
Czerwiec:

Monika i Kamil Więdłocha, Marlena i Marcin Graczyk.
Katarzyna i Maciej Jędrysiak, Katarzyna i Daniel Koziołek.
Joanna i Mateusz Fijałkowski.
Sierpień:
Justyna i Mateusz Okwieka, Katarzyna i Tomasz Dąbrowski
Październik: Katarzyna i Dominik Łyczko, Magdalena i Michael Bounds,
Marta i Piotr Cieśla.
Grudzień:
Marta i Piotr Pawlaczyk.
Niech Pan błogosławi każdy dzień Waszego życia, Maryja, Matka niech ma
Was w swojej opiece, życzliwość najbliższych i przyjaciół napełnia Wasze serca
radością i szczęściem.
Duszpasterze z parafii Świętej Rodziny
na Kalwarii w Praszce

Msze św. dziękczynno-błagalne rocznicy zawarcia sakramentalnego związku
małżeńskiego należy rezerwować odpowiednio wcześniej, by można było w danym dniu czy tygodniu skorzystać z wolego terminu.
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I ROCZNICA ŚMIERCI
OSÓB ZMARŁYCH
Z NASZEJ RODZINY
PARAFIALNEJ
„Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, a jeszcze się nie ujawniło,
czym będziemy. Wiemy, że gdy się to objawi, będziemy do Niego podobni,
bo ujrzymy Go takim, jakim jest.”
(1 J 3,2 )
W 2019 roku po nagrodę do Pana odeszli:
Grudzień 2018: Alina Pęcherz, Marianna Rozik, Andrzej Materak.
Styczeń:
Teresa Nowosławska, Tomasz Jankowski, Karolina Frącek,
Anna Jurczyńska.
Luty:
Czesław Bartela, Franciszek Kolczarek, Irena Chwiłka,
Jan Owczarek, Henryk Wolf.
Marzec:
Halina Matusik – Nowicka, Amelia Dudek.
Maj:
Ryszard Borucki, Marek Sularz, Zygmunt Gołąbek,
Stefania Pokorska - Nowak.
Lipiec:
Danuta Kaczmarek, Teresa Ogiela, Marian Białas.
Sierpień:
Genowefa Szmigiel, Halina Janas
Październik:
Ryszard Misiek, Ryszard Szmyd.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci.
„Całe nasze życie winno być myśleniem o śmierci i zaprawą do spotkania z nią.”
Sokrates„Ostatecznie obojętne, w jaki sposób umrę, gdzie umrę, jeśli tylko potrafię
odpowiedzieć sobie na pytanie: w jakim stanie duchowym spotkam się ze śmiercią?
To już nie jest wszystko jedno! Biada mi, jeśli będę w grzechu śmiertelnym! Umrzesz
w takim stanie duchowym, w jakim żyłeś. Śmierć jest odgłosem życia. Nie możemy
żądać od Boga cudów! Nie możemy żądać, jeśli cale życie stroniliśmy od sakramentów, żeby w chwili śmierci stały się naszym udziałem!. Nie możemy żądać, jeśli całe
życie poiliśmy grzech, nie troszcząc się o duszę, jeśli będąc zdrowi nie staraliśmy się
zerwać z grzechem, żeby nas Bóg cudem ratował w ostatniej chwili, żebyśmy odrabiali w czasie konania to, co powinni byliśmy zrobić w ciągu życia. Nie! Tego nie mamy
prawa żądać! Jakie życie taka śmierć. Biada, jeśli nas śmierć zastanie w grzechu!”
(Bp Tihamer Toth, - Wierzę w życie wieczne.)
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Niedziela, 29 XII 2019 roku

SUMA ODPUSTOWA
KU CZCI ŚW. RODZINY O GODZ.
11.00 pod przewodnictwem
ks. kanonika dra
Mariusza Bakalarza
– Vice kanclerza Kurii
Metropolitalnej w Częstochowie.

WSPÓLNE JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE
Z ODNOWIENIEM PRZYRZECZEŃ
NA SUMIE ODPUSTOWEJ
Błogosławieństwa Bożego, opieki Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia i wszelkiej ludzkiej pomyślności dostojnym Jubilatom życzą
Duszpasterze z Parafii Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce
Msza św. sprawowana z racji małżeńskich rocznic wraz z obrzędem ślubowania
jest darem złożonym współmałżonkowi, czy też przez dzieci swoim rodzicom.
Prosimy w zakrystii podać do 15 grudnia 2019 roku (rekolekcje adwentowe) uczestnictwo ze współmałżonkiem w tej uroczystości odnowienia przyrzeczeń małżeńskich na sumie odpustowej 29 grudnia br. o godz. 11.00.
DRODZY JUBILACI, cieszymy się, radujemy i dziękujemy Panu Bogu za te jubileusze, za świadectwo życia Dostojnych Jubilatów i prosimy dla Was Boga Miłosiernego oraz o opiekę nad Wami Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia o potrzebne
łaski, w sposób szczególny o łaskę zdrowia na dalsze lata życia
Ksiądz prałat i ks. wikariusz
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APEL KALWARYJSKIEGO BRACTWA MĘKI PAŃSKIEJ W PRASZCE
W związku z okresem rozliczeń podatkowych za rok 2019
Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej w Praszce
serdecznie prosi o przekazanie 1% podatku
na rzecz rozwoju naszego Sanktuarium Kalwaryjskiego.
Prosimy też o zachęcenie krewnych, przyjaciół,
znajomych, by przez tą formę pomocy wsparli
nasze duszpasterskie działania na Kalwarii w Praszce.
Serdecznie dziękujemy za wszelkie dotychczasowe
wsparcie dla tego Bożego dzieła
i prosimy o dalsze zrozumienie tych potrzeb.
Nr KRS-u: 0000 25 31 92

Gazetka wychodzi od 1991 roku.
Wydawca: Parafia Katolicka Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa
na Kalwarii w Praszce
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