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„Zmartwychwstały jest obok ciebie, wzywa cię i czeka na ciebie, abyś 
zaczął od nowa. Kiedy czujesz się stary z powodu smutku, urazów, lę-
ków, wątpliwości lub porażek, On będzie przy tobie, aby na nowo dać 
ci siłę i nadzieję”. 

(Papież Franciszek, Christus vivat).



Oto wielka tajemnica wiary – po ciemnej nocy Chrystus zmartwych-
wstał, abyśmy uwierzyli w Tego, którego Bóg posłał (por. J 6, 29). Zwycię-
żył zło, cierpienie i śmierć. Łącząc się w radości z tej największej i najpięk-
niejszej Tajemnicy naszej wiary, życzymy, by święta przyniosły nam żywe 
dotknięcie Zmartwychwstałego, były czasem zasłuchania w Jego Słowo, 
w Jego miłość i Obecność utajoną w Najświętszym Sakramencie, który 
daje życie.

Niech zmartwychwstały Pan umacnia w nas wiarę, codzienność wy-
pełnia dobrem, a serca swoim pokojem. Niech daje siłę do odważnego 
bycia Jego świadkami w codziennym życiu. Niech Bóg błogosławi tym 
wszystkim, którzy na co dzień żyją na naszej ziemi, oraz tym, którzy choć 
na krótki czas przybyli na Kalwarię w Praszce. Niech Zwycięzca śmierci, 
piekła i szatana wszystkim nam błogosławi, a Kalwaryjska Matka Zawie-
rzenia uprasza u swojego Syna potrzebne łaski, moc i siłę bycia świadka-
mi wielkanocnego zwycięstwa, budując pomyślną przyszłość we wzajem-
nym zaufaniu i solidarności. Alleluja!

Ks. prałat Stanisław Gasiński – proboszcz
Ks. Piotr Kamiński – wikariusz

Parafialna Rada Duszpasterska
Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej

KALENDARIUM UROCZYSTOŚCI 
W ARCHIDIECEZJALNYM SANKTUARIUM  

PASYJNO-MARYJNYM KALWARYJSKIEJ MATKI ZAWIERZENIA  
NA KALWARII W PRASZCE – ROK 2020

Pierwszy doroczny pełny obchód Dróżek Pana Jezusa – Pasyjny, poniedziałek po 
IV niedzieli Wielkiego Postu, godz. 15.00 / 23.03.2020 / 

• I pełny obchód Dróżek Matki Bożej i Św. Józefa, pielgrzymka obrońców życia 
(Dzień Świętości Życia), godz. 15.00. / 25.03.2020 /

• Misterium Niedzieli Palmowej z wjazdem Pana Jezusa na osiołku do Jerozoli-
my , Niedziela Palmowa, godz. 10.30. / 05.04.2020 /

• Misterium Wieczerzy Pańskiej - Wielki Czwartku, godz. 18.00. / 09.04.2020 /
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• Misterium Męki Pańskiej - Wielki Piątek, godz. 14.00, Ceremonie Wielkiego 
Piątku, godz. 18.00 / 10.04.2020 /

• Rezurekcja, procesja z kościółka ukrzyżowania i Grobu Pana Jezusa do kościo-
ła Świętej Rodziny - Wielka Sobota, godz. 22.00. / 11.04.2020 /

• I pełny obchód Dróżek Paschalnych Pana Jezusa - Droga Światła, II Niedziela 
Wielkanocna – Święto Miłosierdzia Bożego, godz. 15.00. / 19.04.2020 /

• Doroczna Msza Święta w intencji ludzi pracy miasta i dekanatu Praszka,  
Św. Józefa, 1 maja, godz. 17.00. / 01.05.2020 /

• Procesja na pamiątkę pojawienia się krwawych łez na obrazie Matki Bożej 
Kalwaryjskiej z kościoła Świętej Rodziny do kościoła sanktuaryjnego. Msza 
święta dziękczynno-błagalna w intencji strażaków powiatu oleskiego przy re-
likwiach św. Floriana jako w pierwszą niedzielę maja, 3 maja, godz. 11.00.  
/ 03.05.2020 /

• Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało, godz. 9.00.  
/ 11.06.2020 /

• II pełny obchód Drogi Paschalnej Pana Jezusa – Droga Światła, Uroczystość 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, godz. 15.00. / 19.06.2020 /

• Odpust ku czci Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, II niedziela sierpnia, 
09.08.2020.  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. / 16.08.2020 /

• 100-lecia kaplicy św. Jana Chrzciciela w Szyszkowie przy Parafii Świętej 
Rodziny na Kalwarii w Praszce w liturgiczne wspomnienie męczeństwa  
Św. Jana Chrzciciela, sobota 29.08.2020. Uroczystej Eucharystii będzie prze-
wodniczył JE. Ks. abp dr Wacław Depo metropolita częstochowski, godz. 
16.00.

• II pełny obchód Dróżek Matki Bożej i Św. Józefa, święto Narodzenia NMP,  
8 września, godz. 15.00. / 08.09.2020 /

• V rocznica koronacji Koronami Papieskimi Obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawie-
rzenia na Kalwarii w Praszce przeniesiona na najbliższą niedzielę, godz. 11.00 
/13.09.2020/

• II pełny obchód Dróżek Męki Pańskiej, święto Podwyższenia Krzyża Świętego, 
święto Kalwarii w Praszce, godz. 15.00. / 14.09.2020 /

• Po raz  czwarty w Polsce będzie obchodzone Święto Matki Bożej Królowej 
Palestyny. W tym roku także na Kalwarii w Praszce w ostatnia niedzielę paź-
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dziernika uroczystości centralne dla Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu  
w Jerozolimie – Zwierzchnictwo w Polsce, godz. 11.00 / 25.10.2020 /

• Msza Święta za zmarłych dobroczyńców Kalwarii w Praszce z procesją ża-
łobną po terenie Kalwarii – uroczystość Wszystkich Świętych, godz. 11.00 
/01.11.2020/

• Msza Święta w intencji Ojczyzny z Procesją do Miejsca Ojczyźnianego na Kal-
warii w Praszce, godz. 11.00 /11.11.2020/

• Opłatek w Sanktuarium Kalwaryjskim: Wigilia, godz. 9.00. / 24.12.2020 /
• Suma odpustowa ku czci Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa, godz. 

11.00. / 27.12.2020 /
MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA NA KALWARII W PRASZCE
• Błogosławieństwo  dzieci w każdą I niedzielę miesiąca na Mszy św., godz. 11.00
• Uroczysty chrzest św. zwykle w II niedzielę miesiąca na sumie o 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 Nieszporami, godz. 18.00.

• Droga Krzyżowa na Kalwarii zwykle w każdy ostatni piątek miesiąca, godz. 
15.00

• Uroczyste Nabożeństwa Fatimskie każdego 13. dnia miesiąca od maja do 
października, godz. 17.30 Nieszpory Maryjne, 18.00 Msza św. Fatimska z Na-
bożeństwem Różańcowym w Kaplicy Fatimskiej. /W maju Procesja Fatimska 
na Osiedle do Krzyża Trudnych Dni Praszki./

• Kościół Parafialny Świętej Rodziny        
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• 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 pierwszosobotnie ku czci Niepokalanego Serca Ma-
ryi, godz. 17.30
 – Nabożeństwo do Świętej Rodziny w intencji rodzin i o nowe powo-
łania do służby Bożej w Kościele, 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 wi-
zyty 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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ODPUST ZUPEŁNY – DAR KOŚCIOŁA

Archidiecezjalne Sanktuarium Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia  
      na Kalwarii w Praszce. Brama Miłosierdzia w kościele Świętej Rodziny

Bogactwem Kościoła są ludzie, zwłaszcza cierpiący, chorzy, samotni, potrze-
bujący pomocy. Każdy człowiek przeżywa jakiś ból i intuicyjnie szuka jego uko-
jenia. Najbardziej boli jednak cierpienie duchowe, którego nie da się wyrazić 
ludzkim językiem, ale „po ludzku” można poszukiwać jego ukojenia. Cierpie-
nia duchowego doświadczają również ludzie po śmierci „fizycznej”, oczekując  
w czyśćcu na uwolnienie od kary doczesnej, będącej skutkiem popełnionego 
na ziemi zła. Ludzie cierpiący w czyśćcu tworzą wspólnotę zbawionych, a przez 
„świętych obcowanie” tworzą jeden Kościół Chrystusowy. 

Czyściec to przejściowy stan, którego dostępuje człowiek po śmierci, aby 
oczyścić swoją miłość do Boga i do bliźniego z egoistycznych przywiązań. 

Ks. dr Stanisław Gasiński
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Oczyszczenie wywołuje ból duchowy z powodu niedoskonałości ludzkiej, które-
mu towarzyszy tęsknota za Bogiem i świadomość Jego doskonałej miłości (KKK 
1030-1031). Po ukończeniu oczyszczenia człowiek przechodzi do stanu szczę-
ścia w niebie. Ludzie szczęśliwi przez „świętych obcowanie” należą do Kościo-
ła Chrystusowego. Kościół więc pielgrzymuje na ziemi, cierpi w czyśćcu i jest 
szczęśliwy w niebie.

Z kart historii

Te wymiary Kościoła najlepiej widać w parafii, którą tworzą ludzie „w dro-
dze”, cierpiący i szczęśliwi. Jeszcze bardziej można doświadczyć pełni Kościo-
ła w „miejscu świętym”, którym jest każde sanktuarium, również sanktuarium  
w Praszce. Ale po kolei. 

Opowieść o Kalwarii w Praszce można zacząć tak: „Kiedy po wybudo-
waniu Domu Diecezjalnego «Samotnej Matki i Dziecka» w Żarkach, przy-
byłem na Makowe Wzgórze w Praszce, by decyzją ks. bp. Stanisława No-
waka tworzyć nowy ośrodek duszpasterski dla południowo-wschodniej 
części tego miasta z myślą o pracownikach rozwijającego się wówczas in-
tensywnie przedsiębiorstwa państwowego «Polmo Praszka S.A.», patrząc 
na piękno ukształtowania terenu tego miejsca, skojarzyłem je z wzgórzem 
kalwaryjskim i jego dróżkami pasyjnymi. Myśli moje biegły w tym kierunku, 
aby stworzyć tutaj nie tylko ośrodek duszpasterstwa parafialnego, ale zapra-
gnąłem również, aby w tym miejscu, tak dotkniętym w okresie II wojny świa-
towej, która rozpoczęła się na tym terenie, powstała podobna Kalwaria”.  
Te słowa wypowiedziałem jako kustosz sanktuarium i proboszcz parafii na „Ma-
kowym Wzgórzu”, a znalazły się one we Wstępie do książki o koronacji Matki  
Bożej zawierzenia na Kalwarii w Praszce.

I dalej snuję swoje wspomnienia: „Motywem do powołania do ży-
cia tego Sanktuarium były testamentalne słowa św. Jana Pawła II, który  
19 sierpnia 2002 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej, pierwszej polskiej Jerozo-
limie, poświęcając kopię cudownego wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej  
i posyłając ją, prosił aby Ona «królowała także w Praszce». 2 września 2002 
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roku obraz ten został przywieziony do Praszki przez Ojców Bernardynów  
i w towarzystwie rzeszy wiernych został wprowadzony do kościoła sanktuaryj-
nego, który został Jej poświęcony. Obecność Matki Bożej Kalwaryjskiej na tym 
miejscu zintensyfikowała nasze wysiłki w tworzeniu dróżek Pasyjnych, Maryj-
nych i św. Józefa oraz Paschalnych, które wraz z towarzyszącymi jej kaplicami 
i krzyżami z obrazami zaczęły pokrywać część Makowego Wzgórza w Praszce, 
tworząc Kalwarię.  Od tego czasu miejsce to zaczęło przyciągać licznych piel-
grzymów z różnych stron kraju, a także z zagranicy, co potwierdzają wpisy  
w kronikach. Pielgrzymi za doznane łaski składają wota, które okalają obraz 
Matki Bożej w Jej sanktuarium”. Uroczystość koronacji obrazu Kalwaryjskiej 
Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce odbyła się dnia 12 września 2015 roku.

W roku pańskim 2018 przypadła 30. rocznica utworzenia parafii Świętej 
Rodziny na Kalwarii w Praszce oraz 15. rocznica powstania Sanktuarium Pasyj-
no-Maryjnego przy tejże parafii. W dniu 17 czerwca 2018 roku miało nastąpić 
uroczyste poświęcenie kościoła parafialnego Świętej Rodziny. W związku z po-
wyższymi okolicznościami w parafii został ogłoszony Rok Jubileuszowy, trwający  
od Niedzieli Męki Pańskiej – 25 marca 2018 roku, do uroczystości Zwiastowania 
Pańskiego – 25 marca 2019 roku. Owocem pobożnego przeżywania Roku Jubi-
leuszowego był papieski odpust zupełny, który wierni zyskiwali po spełnieniu 
wyznaczonych warunków.

Czym jest sanktuarium w Praszce?

Najlepszą odpowiedzią na to pytanie jest Słowo abp. metropolity czę-
stochowskiego do wiernych ziemi wieluńskiej z okazji poświęcenia Kalwarii  
w Praszce 1: „Drodzy Bracia i Siostry. Wrzesień jest dla wszystkich, zwłaszcza 
dla nas, Polaków, miesiącem poważnej zadumy nad historią człowieka na zie-
mi, nad jego wielkością i upadkiem, powołaniem i nędzą duchową. Taką re-
fleksję czynili, zwłaszcza w tym roku, mieszkańcy ziemi wieluńskiej, wspo-
minając 65-lecie wybuchu II wojny światowej, która zaczęła się od zrzucenia 
na miasto Wieluń tragicznych bomb. Pierwsze z nich spadły na szpital i na 
sławny historycznie kościół farny. Fundamenty zburzonej świątyni  są do dziś 

1 Wiadomości Archidiecezji Częstochowskiej, Rok 78, nr 8-9, Częstochowa, s. 62-63.
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miejscem uroczystości państwowych i przede wszystkim religijnych. To na 
tym miejscu Wieluń odprawia swoje wielkie modły,  przywołując miłosierdzia 
Bożego na świat i czcząc Matkę Bożą Pocieszenia. Straszna wojna zaczęła się 
również u nas od przekroczenia przez wojska hitlerowskie granicy na Prośnie  
w Praszce. Opatrznościowym więc wydaje się powstanie właśnie tam, w Praszce,  
na Makowym Wzgórzu, sanktuarium pasyjno-maryjnego. Wymowny ma rów-
nież ono początek. Z okazji 400-lecia założenia Kalwarii Zebrzydowskiej przybył 
umiłowany Ojciec Święty Jan Paweł II  do swego ulubionego miasta i tam też po-
święcił obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej dla Praszki, mówiąc: «Niech Matka Boża 
Kalwaryjska króluje także w Praszce. Módlcie się tam za mnie». Stało się tak, 
jak życzył sobie Ojciec Święty. Praszka  jest od kilku już lat miejscem modłów 
do Matki Bożej głoszącej w Fatimie orędzie modlitwy i pokuty za świat. Ostat-
nio dzięki wielkiej gorliwości i zaradności miejscowego proboszcza, jego dobro-
dziejów i zwłaszcza oddanych mu parafian, powstało wzgórze usiane krzyżami  
i kaplicami – początek zespołu kalwaryjskiego. Ufam, że miejsce to stanie 
się ulubionym dla wiernych z całej okolicy. Będą oni mogli wypraszać naj-
większe łaski i dobrodziejstwa od Boga, a zwłaszcza łaskę odpuszczenia 
grzechów dla siebie i innych. Nie ma nic droższego dla człowieka nad to, że 
«Bóg tak umiłował świat, iż Syna swojego jednorodzonego dał, aby człowiek 
nie zginął, ale miał życie wieczne» (J 3,16). Rozpamiętywanie całego Miste-
rium Paschalnego, wyrażającego się w męce i śmierci Boga Człowieka  i Jego 
zmartwychwstaniu, jest dla nas najważniejsze. Błogosławieni ci, którzy nam  
to ułatwiają. Zapraszam serdecznie do Praszki. Wszystkim na życie pracy, mo-
dlitwy i nadziei, którą mamy w Chrystusie Ukrzyżowanym i Zmartwychwstałym 
z serca błogosławię”. 

Dlaczego i po co sanktuarium?

Bóg jest wszechobecny, dlatego cały świat jest Jego „świątynią”. Istnieją 
jednak „miejsca święte”, gdzie człowiek przeżywa głębiej spotkanie z Bogiem. 
Jan Paweł II mówił o takich „miejscach”, że wybiera je Bóg i rozbija swój „na-
miot” między ludźmi, aby każdy człowiek mógł z Nim bezpośrednio się spotkać.  
W Starym Testamencie takim miejscem spotkania człowieka z Bogiem była 
świątynia jerozolimska, a w Nowym Przymierzu ta „koncentracja” świętej prze-
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strzeni osiąga szczyt w Osobie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który przyjął  
z Maryi ludzkie ciało.2

Każde sanktuarium posiada własny duchowy klimat, dzięki któremu czło-
wiek może umocnić się duchowo, otworzyć na Boże działanie. Są to mistycz-
ne miejsca, w których człowiek może umacniać swoją wiarę, często dzięki 
świadectwu innych ludzi. W nich można odnaleźć światło i natchnienie po-
trzebne do codziennego życia wiarą i wypełniania woli Bożej objawionej  
w planach Opatrzności. Stanowią one pewnego rodzaju „źródła”, gdzie dusza 
może odnaleźć orzeźwienie i umocnienie. Są one też świętym miejscem Boga, 
gdzie można Go spotkać. To właśnie umożliwienie człowiekowi spotkania  
z żywym Bogiem stanowi podstawowy cel każdego sanktuarium.3

Każde sanktuarium posiada własne „misterium miejsca” i przekazuje 
własne przesłanie wiary, które nastraja serca i umysły pielgrzymów do kon-
templacji i modlitwy, do pochylania się nad jego misterium. Sanktuarium, 
jako miejsce kultu Bożego, pomaga też człowiekowi odnaleźć siebie i  zmie-
nić życie. Dzięki wnikaniu w misterium sanktuarium człowiek może rów-
nież odpowiedzieć sobie na wiele ważnych pytań dotyczących życia wia-
ry. Potwierdził to Jan Paweł II, wyznając w osobistym świadectwie, że  
w sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, na Dróżkach szukał światła, szu-
kał natchnienia w służbie Kościołowi. Tam też podejmował wiele ważnych 
decyzji. To właśnie wśród wierzącego i modlącego się ludu, uczył się wia-
ry, która stała się dla niego przewodniczką również na Stolicy Piotrowej.4  
Na Jasnej Górze Papież powiedział natomiast, że jest to miejsce, gdzie można 
odpocząć, gdzie dusza doznaje orzeźwienia. Porównał je do źródła żywej wody, 
z któregow ciągu wieków kolejne pokolenia czerpały orzeźwiającą moc.5Jasną 
Górę nazwał „Świętą Górą Boga”, odwołując się przy tym do słów Cypriana 

2 Por. Jan Paweł II, List o pielgrzymowaniu do miejsc związanych z historią zbawienia, 29 VI 1999, 
nr 1-3.
3 Zob. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności ludo-
wej i liturgii. Zasady i wskazania, 9 IV 2002, nr 263.
4 Jan Paweł II, Przemówienie powitalne na lotnisku w Balicach, Kraków, 16 VIII 2002.
5 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej o. Rafała Kalinowskiego i Brata Alberta – 
Adama Chmielowskiego odprawianej na Błoniach, Kraków, 22 VI 1983, nr 2.
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Kamila Norwida: dość stanąć pod progiem; odetchnąć dosyć, by odetchnąć Bo-
giem!6.

„Duch sanktuarium” przeniesiony do codziennego życia

Sanktuarium w Praszce ukazuje życie chrześcijanina przez tajemnice Syna 
Bożego, który stał się człowiekiem. Człowiek, „świątynia Ducha Świętego”, stał 
się mieszkaniem Boga, a przez człowieka także miejsca święte są wypełnio-
ne Jego obecnością. W sanktuarium chrześcijanin uczy się szanować godność 
każdego człowieka, a jednocześnie może nauczyć się cenić symbolikę religijną 
przedmiotów kultu i czci. W pewnym sensie ukazują to również pamiątki z po-
bytu w sanktuarium. I tak na przykład można ze sobą zabrać obrazy Matki Bo-
żej, różańce, krzyżyki i inne przedmioty kultu. Każda pamiątka, przywieziona  
z sanktuarium, wpisuje się w kulturowy wymiar duchowo-cielesnej natury 
człowieka, którego życie codzienne osadzone jest w świecie materialnym. Zna-
ki i symbole religijne odgrywają bardzo ważną rolę we właściwym rozumieniu 
misterium sanktuarium i doświadczaniu tam obecności Boga. Przedmioty kul-
tyczne i różne formy kultu związane z miejscami świętymi nie są ostatecznym 
celem, do którego podąża człowiek, ale one uobecniają Boga i pomagają w spo-
tkaniu z Nim. Jeśli te znaki do Niego prowadzą, to spełniają swoją rolę w sposób 
właściwy. Jeśli natomiast same stałyby się celem, to nie spełniałyby swojego 
zadania. W ten sposób mogłyby szkodzić duchowości chrześcijańskiej, przysła-
niając sobą Boga i utrudniając relację pomiędzy Bogiem a człowiekiem.7

Miłość w centrum chrześcijańskiego powołania

Sanktuaria tworzą duchowy klimat do spotkania z Bogiem, ale tak naprawdę 
ich najważniejszym celem jest doświadczenie miłości. Jan Paweł II nauczał, że 
„człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezro-
zumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Miłość, jeśli 
nie spotyka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, 

6 Jan Paweł II, Homilia w czasie Mszy św. odprawionej pod Szczytem Jasnej Góry, Częstochowa,  
19 VI 1983, nr 1n.
7 Por. Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii, nr 65.
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jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa”8. Źródłem miłości ewangelicznej 
jest zatem wiara w Boga, która prowadzi do wyznania wiary w miłość. Oznacza 
to najpierw przyjęcie daru miłości Boga. Bóg kocha człowieka miłością bezwa-
runkową, kocha go takim, jakim jest. A człowiek jest wielki, jest cudem. Otrzy-
muje godność bycia osobą w stworzeniu. Chrześcijanin otrzymuje jeszcze jeden 
dar: przez chrzest ma udział w kapłaństwie Chrystusa i uczestniczy w misji, któ-
rą Kościół wypełnia, realizując trzy funkcje zbawcze: nauczycielską, kapłańską 
i królewską. Funkcja królewska daje największe możliwości uaktywnienia się 
wiernych świeckich tak w Kościele, jak i w świecie. Funkcja królewska to inaczej 
wypełnianie przykazania miłości bliźniego w życiu codziennym.9

Chrześcijanie są powołani do uczestniczenia w posłannictwie królewskim 
Chrystusa. Według Jana Pawła II należy to rozumieć jako odnajdowanie w sobie 
i w drugich  szczególnej godności Bożego powołania, którą można określić jako 
„królewskość”. Godność ta wyraża się w gotowości służenia na wzór Chrystusa, 
który nie przyszedł, aby Jemu służono, ale by On służył.10 W świetle tej Chry-
stusowej postawy prawdziwie „panować” można tylko „służąc”, dlatego „służe-
nie” domaga się duchowej dojrzałości, którą należy określić jako „panowanie”. 
Warunkiem podstawowym skutecznej służby drugim jest umiejętność pano-
wania nad samym sobą, dlatego trzeba posiadać cnoty, które to panowanie 
umożliwiają. Zaznaczyć przy tym należy, że uczestnictwo w królewskim posłan-
nictwie Chrystusa jest ściśle związane z dziedziną moralności chrześcijańskiej  
i ludzkiej.11

8 Jan Paweł II, Encyklika Redemptor hominis, 4 III 1979, 10, w: Program komputerowy: Nauczanie 
Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo „M”, Kraków 2003 (dalej skrót: RH).
9 Napełniając duszę tchnieniem życia, Duch Święty mocą owej nadprzyrodzonej miłości uzdalnia 
ją do przestrzegania danego nam przez Jezusa Chrystusa podwójnego przykazania miłości: wzglę-
dem Boga i bliźniego. „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem” (Mk 12,30; 
por. Pwt 6,5). Duch Święty pozwala duszy uczestniczyć w synowskiej więzi Jezusa z Ojcem; dzięki 
temu: „wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi” (Rz 8,14). Pozwala jej kochać 
Ojca, tak jak Go umiłował Syn, a więc miłością synowską, która wyraża się w wołaniu Abba (por. 
Ga 4,6; Rz 8,15), ale kształtuje też całe postępowanie tych, którzy w Duchu Świętym są dziećmi 
Bożymi. Pod wpływem Ducha całe życie staje się hołdem składanym Ojcu, pełnym czci i synow-
skiej miłości. Jan Paweł II, Katecheza Duch Święty źródłem nowej miłości, 22 V 1991, 2, w: Pro-
gram komputerowy: Nauczanie Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo „M”, Kraków 2003.
10 Por. Mt 20,28.
11 RH 21.
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Miłość ewangeliczna oznacza wierność

Doświadczenie dziejowe uczy, jak trudno jest realizować przykazanie mi-
łości bliźniego w praktyce. To nowe, ewangeliczne przykazanie stanowi cen-
trum chrześcijańskiej moralności i ludzkiego etosu. Miłość wierna jest da-
rem Ducha Świętego, o który należy Go prosić. Przypomina o tym św. Paweł  
w Liście do Galatów, których wzywa do życia w wolności płynącej z nowego 
przykazania miłości: „tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania 
ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie! Bo całe Pra-
wo wypełnia się w tym jednym nakazie: «Będziesz miłował bliźniego swego jak 
siebie samego»”.12 Następnie przestrzega: „Oto, czego uczę: postępujcie we-
dług ducha, a nie spełnicie pożądania ciała”13 i wskazuje na miłość (agape) jako 
na pierwszy owoc ducha.14 To Duch Święty zatem prowadzi nas drogą miłości  
i uczy przezwyciężać wszelkie przeszkody, które na niej stają.15

Jezus nauczał, że to Duch Prawdy będzie wspomagał chrześcijan na drodze 
wierności Bożym przykazaniom. „Jeśli Mnie miłujecie, będziecie zachowywali 
moje przykazania. A Ja będę prosił Ojca i da wam innego Wspomożyciela, aby po-
został z wami na zawsze, Ducha Prawdy, którego świat nie jest w stanie przyjąć, 
ponieważ ani Go nie widzi, ani Go nie zna. Wy Go znacie, bo przebywa wśród was  
i będzie w was. Nie pozostawię was sierotami, lecz powrócę do was. Jeszcze tro-
chę, a świat już Mnie nie zobaczy. Wy jednak będziecie Mnie widzieć, ponieważ 
Ja żyję i wy będziecie żyć. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w moim Ojcu, 
wy we Mnie, a Ja w was. Kto zna moje przykazania i postępuje według nich, ten 
Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, doświadczy miłości mego Ojca i Ja także go 
umiłuję i mu się objawię”.16

Owocem obecności i działania Ducha Świętego w duszy chrześcijanina jest 
wolność w sensie moralnym. Zwrócił na to uwagę Jan Paweł II w przemówieniu do 
młodzieży: „Jedyną drogą do wolności jest uważne słuchanie głosu Boga w głębi 
12 Ga 5,13-14.
13 Ga 5,16.
14 Por. Ga 5,22.
15 Jan Paweł II, Katecheza Duch Święty źródłem nowej miłości, 22 V 1991, 4, w: Program kompu-
terowy: Nauczanie Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo „M”, Kraków 2003.
16 J 14,15-21.
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duszy i działanie zgodnie z Jego wskazaniami. Jak powiedział Jezus, tylko «praw-
da was wyzwoli» (J 8,32). Prawda zaś nie jest owocem indywidualnej wyobraźni.  
Bóg dał wam rozum, byście poznali prawdę, i wolę, byście czynili to, co mo-
ralnie dobre. Dał wam światło sumienia, byście się nim kierowali w waszych 
decyzjach moralnych, byście miłowali dobro i unikali zła. Prawda moralna jest 
obiektywna, a prawidłowo ukształtowane sumienie potrafi ją rozpoznać. Jeśli 
jednak samo sumienie zostało zdeprawowane, jakże można je odbudować? (...) 
Odrodzenie się sumienia musi wypływać z dwu źródeł: po pierwsze, wysiłek 
dogłębnego poznania obiektywnej prawdy o Bogu; po drugie, światło wiary  
w Jezusa Chrystusa, który sam ma tylko słowa życia”.17 Jan Paweł II podkreślał, 
że przykazania należą do przymierza pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Stano-
wią one fundament moralności, decydują o wartości ludzkich czynów, pozosta-
ją w organicznym związku z powołaniem człowieka do życia wiecznego, z urze-
czywistnieniem się królestwa Bożego w ludziach i w społeczeństwie. W słowo 
Bożego Objawienia wpisany jest także jasny kodeks moralności, którego pod-
stawę tworzy Dekalog, a jego kulminacja znajduje się w Ewangelii. Jan Paweł II 
nauczał, że sumienie jest „powołane na świadka” prawa Bożego. Trzeba jednak, 
by sumienie nie było spaczone, a podstawowy zapis zasad moralności nie zo-
stał zdeformowany relatywizmem czy utylitaryzmem. Wartość projektu życia 
każdego chrześcijanina  jest oceniana w odniesieniu do dobra i zła moralnego  
i w sposób zasadniczy zależy od prawdziwości, prawości i wrażliwości sumienia. 
W sumieniu człowieka, w wewnętrznej prawdzie jego czynów, obecny jest wy-
miar życia wiecznego. Sumienie, przez wartości moralne, odciska pieczęć na życiu 
całych pokoleń, na historii i na kulturze społeczności, narodów i całej ludzkości.18

Rzeczywistość życia chrześcijańskiego bardzo często odbiega od tego ide-
ału. G. Miller zauważa, że jednym z rozpowszechnionych gestów upomina-
nia jest podniesiony palec wskazujący. Tymczasem w Nowym Testamencie 
greckie słowo wyrażające upominanie ma raczej znaczenie „zachęcania”, 
17 Jan Paweł II, Rozważanie podczas modlitewnego czuwania młodzieży w „Cherry Creek State 
Park” Chrystus nadzieją, która nie zawodzi, 14 VIII 1993, „L’Osservatore Romano” 14(1993)11, s. 
29 (wydanie polskie).
18 Jan Paweł II, List apostolski do młodych całego świata z okazji Międzynarodowego Roku Mło-
dzieży, 31 III 1985, 6, w: Program komputerowy: Nauczanie Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo 
„M”, Kraków 2003.
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„dodawania odwagi” niż napominania w potocznie używanym przez ludzi 
znaczeniu. Chrześcijańskie upominanie, mając źródło w łaskawej miłości, 
powinno prowadzić do wzajemnego dodawania sobie odwagi i aktywizo-
wania posiadanych przez każdego zdolności. Oznacza to zaniechanie dążeń  
do stawiania zarzutów, wyliczania drugim zaniedbań oraz odkrywanie potrzeby 
do przebaczenia i rozpoczynania od nowa. „Uczenie się gotowości przebaczania 
czyni wspólnotę atrakcyjniejszą od prawionych drugiemu morałów”.19

Nowa miłość, którą Jezus objawił swoim postępowaniem i całą swoją działal-
nością, ma dynamiczny charakter. Jest to miłość czynna, miłość, która zwraca się 
do człowieka, ogarnia wszystko, co składa się na jego człowieczeństwo. Miłość ta 
w sposób szczególny daje o sobie znać w zetknięciu z cierpieniem, krzywdą, ubó-
stwem, w zetknięciu z całą historyczną „ludzką kondycją”, która na różne sposoby 
ujawnia ograniczoność i słabość człowieka, zarówno fizyczną, jak i moralną.20

Odpusty – dar dla tych, którzy nie wydoskonalili się w miłości na ziemi21

Po tym krótkim wykładzie o miłości można zająć się odpustem zupełnym.22 
W Słowniku języka polskiegoznajdują się dwa różne tłumaczenia tego słowa. 
Może ono oznaczać lokalną uroczystość kościelną, organizowaną zwykle z oka-
zji święta patrona danego kościoła. Drugie znaczenie wskazuje na „odpust” jako 
darowanie przez Kościół kary za grzechy pod warunkiem wykonania określo-
nych praktyk religijnych.23

Zgodnie z prawem kanonicznym, odpust jest to darowanie wobec Boga kary 
doczesnej za grzechy odpuszczone już co do winy. Kościół, w swoim nauczaniu, 

19 G. Miller, Tolerancja cnota chrześcijańską. Znoście się wzajemnie w miłości (Ef 4,2), w: W służbie 
człowiekowi. Studium duszpastersko-katechetyczne, red. Z. Marek, Kraków 1991, s. 136.
20 Jan Paweł II, Encyklika Dives in misericordia 30 XI 1980, 3, w: Program komputerowy: Naucza-
nie Kościoła Katolickiego, Wydawnictwo „M”, Kraków 2003. Właśnie ten sposób i zakres przeja-
wiania się miłości nazywa się w języku biblijnym „miłosierdziem”.
21 Ks. Dario Rezza, Skarb, który trzeba odkryć ponownie, https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/
odpusty.html.
22 Krzysztof Mądel, Dlaczego odpusty?,http://www.mateusz.pl/czytelnia/km-odpusty.htm; o. Sta-
nisław Łucarz SJ, Czy odpusty są potrzebne?, http://www.mateusz.pl/czytelnia/sl-odpusty.htm.
23 Ks. Artur Stopka, Rozdzielanie skarbu Kościoła, https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TD/rozdzie-
lanie_odpustow.html.
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rozróżnia dwa rodzaje grzechów: śmiertelne i powszednie. Grzechy śmiertelne, 
popełnione z pełną świadomością oraz całkowitą zgodą, dotyczą materii po-
ważnej. Grzechem śmiertelnym nazywa się więc ten akt, którym człowiek 
świadomie i dobrowolnie odrzuca Boga, Jego prawo oparte na przymierzu 
miłości, a zwraca się do siebie samego, do jakiejś rzeczywistości stworzonej  
i skończonej, do czegoś, co jest przeciwne woli Bożej. Grzechem powszednim 
jest natomiast działanie bez pełnego poznania lub bez całkowitej zgody w ma-
terii ciężkiej, albo wolne i świadome nieprzestrzeganie norm prawa moralnego  
w materii lekkiej.

Każdy grzech, który jest obrazą świętości i sprawiedliwości Bożej, a także 
odrzuceniem przyjaźni, jaką On okazuje człowiekowi, wywołuje dwojaki skutek. 
Jeśli jest to grzech ciężki, zrywa on przyjaźń z Bogiem, a w konsekwencji wyklucza 
z udziału w życiu wiecznym, którego pozbawienie nazywa się karą wieczną. Skru-
szonemu grzesznikowi jednak Bóg w swoim miłosierdziu wybacza ciężki grzech  
i daruje karę wieczną, którą musiałby ponieść. Każdy grzech, również powszedni, 
powoduje ponadto nieuporządkowane przywiązanie do stworzeń, które wymaga 
oczyszczenia albo na ziemi, albo po śmierci w czyśćcu. Oczyszczenie to uwalnia 
nas od kary doczesnej za grzech. Gdy człowiek ją poniesie, zostaje usunięte to, co 
stanowi przeszkodę dla jego pełnej komunii z Bogiem i bliźnimi.

Każdy grzech pociąga za sobą winę i karę. Karą za grzech śmiertelny jest 
pozbawienie na zawsze oglądania Boga i wiekuiste cierpienie. Kara doczesna 
wiąże się z różnymi dolegliwościami do odcierpienia na ziemi lub w czyśćcu. 
Grzech powszedni natomiast nie pociąga za sobą wiecznego odrzucenia ani 
wiekuistych cierpień, powoduje zaś czasowe cierpienie, proporcjonalne do 
wielkości winy. Kary doczesne są więc konsekwencją popełnionego grzechu 
śmiertelnego lub powszedniego. Określa je sam Bóg. Charakterystyczną cechą 
tych kar doczesnych jest ich wymierność i skończoność.

Człowiek żyjący na ziemi może dzięki łasce Bożej zasługiwać na swoje zba-
wienie i zadośćuczynić za swoje grzechy. Dokonuje tego przez sakramentalną 
spowiedź lub żal doskonały, który zakłada gotowość przystąpienia do sakra-
mentu pokuty i pojednania. Dzięki temu człowiek odpowiednio dysponowany, 
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korzystając z Bożego miłosierdzia, może uniknąć kary wiecznej. Wspomniana 
spowiedź sakramentalna lub żal doskonały prowadzą do przebaczenia grze-
chów i przywrócenia komunii (przyjaźni) z Bogiem, co w konsekwencji pocią-
ga za sobą odpuszczenie kary wiecznej za popełnione grzechy. Jeśli nawet zo-
stała odpuszczona zasługująca na śmierć wina, z czym nierozłącznie wiąże się 
darowanie słusznej kary wiecznej, a także jeśli został zgładzony grzech powsze-
dni, to dostępujący przebaczenia grzesznik może nadal potrzebować oczyszcze-
nia, ponieważ może jeszcze zasługiwać na karę doczesną, którą powinien od-
być podczas życia ziemskiego albo w życiu przyszłym w czyśćcu. Oznacza to, że 
usprawiedliwienie grzesznika w sakramencie pokuty i pojednania nie przynosi 
całkowitego odpuszczenia mu kar doczesnych. Dzieje się tak, gdyż Bóg – Sędzia 
sprawiedliwy, który za dobre wynagradza, a za złe karze, nie odpuszcza człowie-
kowi grzechów bez pewnego zadośćuczynienia z jego strony.

Naukę Kościoła dotyczącą wspomnianych kwestii podjął Jan Paweł II w bul-
li In carnationis mysterium wydanej u progu Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. 
Papież przypomniał, że od czasów starożytnych Kościół żywił zawsze głębokie 
przekonanie, że konsekwencją przebaczenia, udzielonego bezinteresownie 
przez Boga, winna być rzeczywista przemiana życia, stopniowe usuwanie zła 
wewnętrznego, odnowa własnej egzystencji. Akt sakramentalny musi się łączyć 
z aktem egzystencjalnym, z rzeczywistym zmazaniem winy, które nazywamy 
właśnie pokutą. Przebaczenie nie oznacza, że ten proces egzystencjalny staje 
się zbędny, ale przeciwnie – że zyskuje sens, zostaje zaakceptowany i przyję-
ty. Jak bowiem wiadomo, mimo pojednania człowieka z Bogiem grzech może 
pozostawić pewne trwałe skutki, z których należy się oczyścić. Właśnie w tym 
kontekście nabiera znaczenia odpust dający możliwość przystępu do całkowite-
go daru miłosierdzia. Przez odpust zostaje darowana skruszonemu grzesznikowi 
kara doczesna za grzechy zgładzone już co do winy.

Tak więc odpust oznacza darowanie wobec Boga kary doczesnej za grzechy 
odpuszczone już co do winy. Dokonuje się to na sposób pozasakramentalny. 
Pośredniczy Kościół, który jako sługa odkupienia, autorytatywnie rozporządza 
i dysponuje skarbcem zadośćuczynień pochodzących z nieskończonej wartości 
zasługi Jezusa Chrystusa oraz płynących z nich zasług Najświętszej Maryi Panny 
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i wszystkich świętych, tworzących niewyczerpany skarbiec Kościoła Chrystu-
sowego. Odpust może zyskać każdy wierzący odpowiednio przygotowany, po 
spełnieniu określonych warunków.24

Rodzaje odpustów

Aktualnie w Kościele katolickim mamy dwa rodzaje odpustów: zupełne i czę-
ściowe. Zasadniczą różnicę między nimi podaje prawodawca kościelny, stwier-
dzając, że: odpust jest częściowy albo zupełny, zależnie od tego, czy uwalnia od 
kary doczesnej należnej za grzechy w części lub całości.

Odpust zupełny polega na całkowitym darowaniu wszystkich kar docze-
snych należnych za grzechy zgładzone już co do winy. Można powiedzieć, że 
osoba, która uzyskała odpust zupełny, jest w danym momencie w takim sta-
nie jak tuż po chrzcie św., a więc gdyby zmarła, poszłaby wprost do nieba. 
Paweł VI zdecydowanie ograniczył możliwość zyskania odpustów zupełnych, 
chcąc zmobilizować wiernych, by bardziej go doceniali oraz starali się o wła-
ściwą dyspozycję przy jego uzyskiwaniu. Aby to było możliwe, potrzeba rów-
nież pewnego czasu na właściwe przygotowanie się do uzyskania odpustu 
zupełnego. W związku z tym jest możliwość uzyskania tylko jednego odpu-
stu zupełnego dziennie. Istnieje jednak wyjątek od tej zasady – zachodzi on  
w niebezpieczeństwie śmierci. Wtedy istnieje możliwość, iż wierny może zyskać  
po raz drugi w tym samym dniu odpust zupełny. Kapłan, udzielający umiera-
jącemu sakramentu chorych, może dołączyć błogosławieństwo apostolskie  
z odpustem zupełnym, a także gdy nie ma kapłana, czyni to sam Kościół wobec 
odpowiednio dysponowanego wiernego. Wierny dostępuje tego odpustu, jeśli 
w ciągu swojego życia regularnie się modlił.

Do uzyskania odpustu zupełnego, zgodnie z normami dotyczącymi odpu-
stów, wymaga się:

• wykonania samej czynności obdarzonej odpustem;
•  wypełnienia trzech warunków, tzn. odbycia spowiedzi sakramentalnej, przy-

jęcia Komunii eucharystycznej i modlitwy w intencjach papieskich;

24 Jan Paweł II, Dar odpustu, Audiencja generalna, 29 września 1999.
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• pełnej dyspozycji wewnętrznej, wykluczającej wszelkie przywiązanie do 
grzechu19.

Tylko w przypadku spełnienia wymienionych warunków można uzyskać od-
pust zupełny dla siebie lub osoby zmarłej.

Odpust częściowy uwalnia jedynie od części kary doczesnej należnej za 
grzechy odpuszczone uprzednio co do winy. W tym miejscu nasuwa się py-
tanie, od jakiej części kary? Wielkość pozasakramentalnego darowania kary 
zależy od wartości wykonanego czynu. Do kary darowanej za wykonanie 
czynności obdarzonej odpustem zostaje dodane ze skarbca Kościoła da-
rowanie takiej samej wartości. A więc można powiedzieć, że „zysk” jest po-
dwójny. Jedna z norm, zamieszczona w konstytucji apostolskiej Indulgentia-
rum doctrina, ujmuje to w sposób następujący: Wierny, który przynajmniej 
z sercem skruszonym wykonuje czynność obdarzoną odpustem częścio-
wym, otrzymuje przez działanie Kościoła tyle darowania kary doczesnej,  
ile go już otrzymuje przez samo wykonanie swojej czynności.

Poza tym należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden istotny element, a miano-
wicie wewnętrzną dyspozycję wiernego zdobywającego odpust. Bardzo waż-
ne jest jego głębokie zaangażowanie w każdy dobry czyn, szczególnie ten, do 
którego dołączony jest odpust. Ponadto, by można mówić o zadośćuczynieniu, 
obok gorliwości i nadprzyrodzoności, dane dzieło musi mieć jeszcze znamiona 
pewnej uciążliwości, która cechuje każdą karę.

W odróżnieniu od odpustu zupełnego, który można uzyskać jeden raz w ciągu 
dnia, z wyjątkiem odpustu zupełnego uzyskiwanego w godzinę śmierci, odpust 
częściowy może być zyskiwany wielokrotnie, jeśli w konkretnym wypadku nie po-
stanowiono czegoś innego. Jeśli chodzi o warunki niezbędne do uzyskania odpu-
stu częściowego, normy dotyczące odpustów wymieniają dwa zasadnicze: 1) wy-
konanie czynności obdarzonej odpustem; 2) skrucha serca, która powinna temu 
towarzyszyć. Warto zwrócić uwagę, że istnieje istotna różnica między odpustami 
zupełnymi i częściowymi, nie tylko co do zakresu ich oddziaływania, ale również  
co do warunków, jakie należy wypełnić, by dany rodzaj odpustu móc uzyskać.
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Ogólne warunki konieczne do uzyskiwania odpustów

Uzyskanie odpustu jest możliwe, gdy osoba mająca zamiar go zdobyć spełnia 
określone warunki. Warto w tym miejscu odwołać się do postanowień zawar-
tych w obowiązującym Kodeksie prawa kanonicznego, gdzie zapisano m.in.: Każ-
dy wierny może zyskiwać odpusty czy to cząstkowe, czy zupełne albo dla siebie, 
albo ofiarowywać za zmarłych na sposób wstawiennictwa. Podkreślono tutaj, że 
każdy wierny zasadniczo jest dysponowany do tego, by zyskać odpust, a ponadto 
zwrócono uwagę, że dany odpust można ofiarować na dwa sposoby – albo dla 
siebie samego, albo jako wstawiennictwo za osobę zmarłą. To ogólne stwierdze-
nie, że każdy wierny może uzyskać odpust, zostaje doprecyzowane przez dalsze 
rozporządzenie stwierdzające, że tylko ten spośród nich jest zdolny do uzyska-
nia odpustu, który został ochrzczony, nie jest ekskomunikowany i znajduje się  
w stanie łaski, przynajmniej pod koniec wypełniania przepisanych czynności. 
Prócz tych warunków, które świadczą o zdatności człowieka do uzyskania od-
pustu, należy wymienić również te niezbędne, by podmiot zdolny do uzyskania 
odpustu rzeczywiście go otrzymał, a mianowicie: powinien przynajmniej mieć 
intencję zyskania odpustu oraz wypełnić w określonym czasie i we właściwy spo-
sób nakazane czynności, zgodnie z brzmieniem udzielenia. To tylko podstawowe, 
ogólne warunki stawiane przed osobą mającą zamiar zdobywać odpusty. Kościół 
doprecyzowuje je, mówiąc szczegółowo o odpustach częściowych i zupełnych.

Warunki konieczne do uzyskania odpustu częściowego

Jak już wspomniano wyżej, by zyskać jakikolwiek odpust, należy być czło-
wiekiem: ochrzczonym; nie pod wpływem kary ekskomuniki; znajdować się  
w stanie łaski uświęcającej; mieć wzbudzoną, chociażby ogólną intencję zyska-
nia jakiegokolwiek odpustu; wypełnić w określonym czasie i we właściwy spo-
sób nakazane czynności, zgodnie z brzmieniem udzielenia.

Na skutek przyjęcia chrztu św. człowiek staje się osobą w Kościele, a co za tym 
idzie uzyskuje obowiązki i prawa przysługujące wszystkim członkom Kościoła, w tym 
prawo dostępowania odpustów. Nie mogą więc uzyskać odpustu ci, którzy nie przyjęli 
chrztu, a wśród nich nawet katechumeni przygotowujący się do tego wydarzenia.
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Warto w tym miejscu wspomnieć braci odłączonych, błądzących w dobrej 
wierze, czyli tych, którzy urodzili się i zostali ochrzczeni oraz wychowani poza Ko-
ściołem katolickim. W nr 3 Dekretu o ekumenizmie Soboru Watykańskiego II czy-
tamy m.in., że chrześcijan, którzy rodzą się we wspólnotach nie mających pełnej 
łączności z Kościołem rzymskokatolickim nie należy obwiniać o grzech odłączenia. 
W związku z tym można wysnuć uzasadniony wniosek, że bracia odłączeni pozo-
stający w dobrej wierze mogą mieć udział w zyskiwaniu odpustów.

Prawodawca podkreślił konieczność bycia wolnym od kary ekskomuniki, 
która niesie z sobą określone ograniczenia w korzystaniu ochrzczonego z nie-
których praw związanych z jego przynależnością do Kościoła. KPK w kań. 1331 
podaje m.in., że ekskomunikowanemu zabrania się sprawowania sakramentów 
i sakramentaliów, a także przyjmowania sakramentów, co wyłącza go również 
z grona osób mogących uzyskiwać odpusty.

Uzyskanie odpustu jest uwarunkowane brakiem obciążenia grzechem 
ciężkim, a więc konieczny jest stan łaski uświęcającej. Uzasadnienie powyższe-
go wymogu znajduje się w tym, że z samej natury odpustu wynika fakt, iż jest 
on darowaniem kary doczesnej związanej z grzechem już odpuszczonym co do 
kary wiecznej. Kara doczesna nie może być odpuszczona komuś, kto nie ma 
odpuszczonej winy za grzechy, a więc ciągle zasługuje jeszcze na karę wieczną.

Stan łaski uświęcającej można uzyskać albo przez sakramentalną spowiedź, 
albo wzbudzając żal doskonały. Najlepiej byłoby, aby wierny przez cały czas wy-
pełniania warunków odpustowych znajdował się w stanie łaski uświęcającej, 
niemniej prawodawca zaznaczył, że jest to niezbędne przynajmniej pod koniec 
wypełniania przepisanych czynności odpustowych.

 Można by się zastanawiać, czy również wiemy, który pragnie zdobyć odpust 
dla osoby zmarłej, koniecznie musi znajdować się w stanie łaski uświęcającej. 
Przecież zmarły, dla którego przeznaczony jest odpust i który mógłby z nie-
go skorzystać, znajduje się w stanie łaski uświęcającej, ponieważ znajduje się  
w czyśćcu. Z aktualnego nauczania Kościoła na temat odpustów wynika, że nie-
bagatelne znaczenie w procesie zdobywania odpustu ma osobiste zaangażowa-
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nie zdobywającego odpust w wykonywanie czynów odpustowych, które ma go 
prowadzić do wzrostu w świętości. Nie ulega wątpliwości, że odpust może być 
zdobywany dla siebie lub przeznaczany dla osoby zmarłej. Wyjątkiem są odpu-
sty, uzyskiwane w dniach 1-8 listopada przez nawiedzenie cmentarza i modlitwy 
za zmarłych, które można ofiarować jedynie za zmarłych oczyszczających się  
w czyśćcu. Patrząc szeroko na myśl Kościoła uzewnętrznioną w przepisach do-
tyczących odpustów, należy stwierdzić, że stan łaski uświęcającej jest konieczny 
zarówno podczas zdobywania odpustu dla siebie, jak i dla osoby zmarłej.

Niezbędna jest konieczność posiadania intencji zyskania odpustu. Intencja 
jest zamiarem, dla którego człowiek podejmuje jakieś działanie. Innymi słowy, 
jest to skierowanie woli ku określonemu celowi. Zwykło się wyróżniać następu-
jące rodzaje intencji: aktualną, będącą świadomym wykonywaniem aktu woli; 
wirtualną, która polega na wykonaniu decyzji woli podjętej świadomie, cho-
ciaż w danej chwili nieuświadomionej; oraz habitualną, będącą jasno wzbudzo-
ną decyzją woli, realizowaną w działaniu, która nie została odwołana, a więc  
w jakimś stopniu nadal towarzyszy działaniu.

Mający zamiar zdobyć odpust powinien mieć przynajmniej ogólną intencję 
zyskania odpustu, a więc chodzi tutaj o intencję habitualną. Stąd w praktyce 
wystarczy, że wierny postanowi, że chce zyskiwać odpusty. Dopóki tej intencji 
nie odwoła, spełniając pozostałe warunki, będzie je zdobywał. Oczywiście nie 
można mieć nic przeciw temu, kto codziennie, a nawet częściej odnawia inten-
cję zyskania odpustu, wtedy mielibyśmy do czynienia z intencją aktualną, która 
jest jak najbardziej właściwa w naszym przypadku.

Nakazane czynności odpustowe należy wypełnić w określonym czasie i we 
właściwy sposób, zgodnie z brzmieniem udzielenia. Istnieją nadania odpustowe, 
które mają ściśle określone ramy czasowe, np. odpusty związane z Rokiem Jubile-
uszowym lub Rokiem Eucharystii, czy też za czytanie przez pół godziny Pisma Świę-
tego itp. Z kwestią czasu łączy się także sprawa przenoszenia odpustu na inny dzień 
czy też konieczność nawiedzenia kościoła lub kaplicy w określonym terminie. Gra-
nice czasowe są bardzo istotne dla uzyskania odpustu, z jakim one się wiążą. Gdyby 
wyznaczony czas nie został zachowany, nie uzyskałoby się danego odpustu.
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 Czyn, z którym został związany określony odpust, musi być wykonany we wła-
ściwy sposób. Przede wszystkim ma on być spełniony osobiście, a więc przez tego, 
który chce zyskać odpust. Wyjątkiem mogłoby być dopełnienie czynu przez rodzi-
ców – mogliby oni złożyć jałmużnę w imieniu swojego dziecka, które chciałoby 
zdobyć np. odpust w roku jubileuszowym. Czyn obdarzony odpustem należy wyko-
nać całkowicie, w sposób zupełny, bez dodatków czy skróceń. Gdyby jednak w grę 
wchodziło wiele czynności związanych z uzyskaniem odpustu, jakieś drobne prze-
oczenie nie pozbawiłoby uzyskującego odpust oczekiwanej łaski, np. opuszczenie 
jednej modlitwy Zdrowaś Maryjo podczas uzyskiwania odpustu za odmówienie 
Różańca nie spowoduje jego utraty. Wymagany czyn ma być wykonany w duchu 
pobożności, ze szczerym zaangażowaniem, a nie np. z próżności, by komuś zaim-
ponować. Ma to być czyn nadobowiązkowy, a nie taki, do którego ktoś jest zobo-
wiązany na podstawie prawa lub jakiegoś nakazu. Wyjątek stanowi sytuacja, kiedy 
ktoś wypełnia pokutę sakramentalną. Jeśli ta pokuta stanowi czynność obdarzo-
ną odpustem, można spełniając obowiązek odnośnie do nałożonej pokuty zyskać 
jednocześnie odpust. Wszystkie opisane wyżej warunki należy spełnić, by uzyskać 
odpust częściowy. Pominięcie któregoś z nich, sprawia, że wysiłek skierowany  
do uzyskania odpustu okaże się nieskuteczny.

Warunki konieczne do uzyskania odpustu zupełnego25

Przedstawione powyżej warunki konieczne dla uzyskiwania odpustów czę-
ściowych muszą być zachowane również przy uzyskiwaniu odpustów zupeł-
nych. Niemniej w tym drugim przypadku, oprócz nich, należy jeszcze spełnić 
następujące wymagania: odbyć sakramentalną spowiedź; przyjąć Komunię 
eucharystyczną; odmówić modlitwę w intencjach Ojca Świętego; wyzbyć się 
jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet lekkiego. Jeśli zabiegający o zy-
skanie odpustu zupełnego nie zdobędzie się na taką dyspozycję wewnętrzną 
albo nie spełni wszystkich warunków, uzyska odpust częściowy, chyba że otrzy-
małby dyspensę od dopełnienia któregoś z warunków. Zyskiwanie odpustów 
zupełnych może dokonywać się w tzw. sytuacji zwyczajnej i nadzwyczajnej. Jeśli 
chodzi o sytuację zwyczajną, to należy koniecznie spełnić wspomniane powyżej 
warunki, bez których odpust nie zostanie uzyskany.
25 Zob. Penitencjaria Apostolska, Dar odpustu. Zasady zyskiwania odpustów.
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Pierwszym z tych warunków jest sakramentalna spowiedź, którą można 
odbyć na kilka dni przed lub po wykonaniu czynności odpustowej. Biorąc pod 
uwagę fakt, że istotne jest wewnętrzne nastawienie zyskującego odpust, dla-
tego też im bliższa spowiedź, tym większe przeświadczenie uzyskania odpu-
stu zupełnego. Warto dodać, że po jednej spowiedzi sakramentalnej można 
zyskać więcej niż jeden odpust zupełny. Spowiedź wielkanocna, mimo że każdy 
wierny jest do niej zobowiązany na podstawie przykazania kościelnego, również 
może stanowić wypełnienie omawianego warunku. Trzeba mieć świadomość, 
że spowiedź musi odbyć nawet ten, kto nie ma na sumieniu grzechu ciężkiego.

Drugim z warunków uzyskania odpustu zupełnego jest Komunia euchary-
styczna, a więc jest jasne jest, że nie wystarczy komunia duchowa. Również 
ten warunek jest spełniony, gdy wypełni się go na kilka dni przed lub po speł-
nieniu dzieła odpustowego. Najlepiej jednak, by Komunię świętą przyjąć  
w dniu spełnienia czynu odpustowego. Ułatwiało wytworzenie właściwej dys-
pozycji wewnętrznej prowadzącej do uzyskania odpustu zupełnego. Istotne jest, 
że przy zdobywaniu odpustu trzeba każdorazowo przyjąć Komunię świętą,  
a więc jeden odpust po przyjęciu jeden raz Eucharystii. Jak wiemy, istnieje moż-
liwość przyjęcia dwukrotnie Komunii świętej tego samego dnia, nie znaczy to 
jednak, że tego samego dnia możemy zdobyć dwa razy odpust zupełny. Zgodnie 
z prawem, odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz w ciągu tego samego 
dnia, chyba że wierny znajduje się w chwili śmierci, wtedy może zyskać odpust 
zupełny, nawet gdyby tego samego dnia już jeden zdobył.

Trzecim z warunków koniecznych do uzyskania odpustu zupełnego jest mo-
dlitwa w intencjach Ojca Świętego i ma ona być odmówiona w dniu wypeł-
nienia dzieła odpustowego. By móc uzyskać odpust zupełny, należy za każdym 
razem odmówić wspomnianą modlitwę, która obejmuje intencje wyznaczone 
przez papieża, dotyczące spraw szczególnie zajmujących Głowę Kościoła. Będą 
to przede wszystkim intencje mające na uwadze dobro Kościoła, a więc np. po-
kój w świecie czy owocną działalność misyjną na określonym terenie. Wierny 
nie musi znać konkretnej intencji papieskiej, wystarczy, że ogólnie chce się mo-
dlić w intencjach wyznaczonych przez papieża na dany okres. Można odmówić 
Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo lub inną dowolnie wybraną modlitwę. Nic nie po-
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stanowiono odnośnie do miejsca odmówienia modlitwy, a więc może to być  
w kościele, w domu lub innym miejscu sprzyjającemu modlitwie.

Ostatnim z warunków koniecznych do uzyskania odpustu zupełnego w sytuacji 
zwyczajnej jest wykluczenie jakiegokolwiek przywiązania do grzechu, nawet lek-
kiego. Chodzi tutaj o zdecydowane nastawienie umysłu i woli na wykonanie woli 
Bożej w najbardziej szczegółowych nakazach. Ważne jest także umiłowanie tej woli 
przy jednoczesnym odwróceniu się od grzechów, a więc od wszystkich nieuporząd-
kowanych powikłań ze światem, drugim człowiekiem i samym sobą. Ma dojść do 
wykluczenia formalnej skłonności do zła moralnego mającego choćby cień lekkiej 
winy. Byłoby wskazane utrzymanie takiego stanu ducha przez cały okres dopełnia-
nia warunków połączonych z uzyskaniem odpustu zupełnego. Pewnym minimum 
byłoby zaistnienie takiego stanu w końcowym etapie wypełniania warunków od-
pustowych. Nietrudno zauważyć, że dopełnienie tego warunku może nastręczać 
szczególnych trudności, wymaga ono bowiem wielkiej samodyscypliny. Ślad naj-
drobniejszego przywiązania do grzechu staje się przeszkodą do uzyskania odpustu 
zupełnego43. Mimo to warto dążyć do spełnienia wszystkich warunków, ponieważ 
gdyby nawet nie udało się nam spełnić do końca stawianych wymagań, istnieje 
możliwość zdobycia przynajmniej odpustu częściowego.

Zapoznawszy się z warunkami stawianymi w sytuacji zwyczajnej, warto teraz 
zwrócić uwagę na ewentualne sytuacje nadzwyczajne. Wiążą się one z nietypo-
wymi warunkami egzystencjalnymi, które wykraczają poza ramy zwyczajnych 
okoliczności. Można wymienić trzy rodzaje przypadków, które upoważniają do 
odstąpienia od zwyczajnych zasad uzyskiwania odpustów zupełnych, a miano-
wicie: uzasadniona przeszkoda prawna; jubileusz; niebezpieczeństwo śmierci.

Mówiąc o przeszkodzie prawnej, należy mieć na uwadze takie okoliczności ży-
ciowe, w których wierny nie ma możliwości wypełnienia wszystkich warunków 
zwyczajnych zyskania odpustu zupełnego. Wśród tych okoliczności można wymie-
nić stan fizyczny wiernego, a więc ciężka choroba, więzienie, klauzura zakonna czy 
brak sił moralnych, np. pozostawienie kogoś bez koniecznej opieki. W takich sytu-
acjach spowiednicy mają prawo zamienić dzieła lub warunki odpustowe. Zmianą 
można objąć wszystkie warunki i dzieła z wyjątkiem okoliczności, które są zasadni-
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czym motywem odpustu, np. dzień tytułu kościoła. Wprowadzając zamianę warun-
ku lub dzieła, należy zachować właściwą proporcję w stosunku do wyznaczonego 
warunku czy dzieła, biorąc jednak pod uwagę realne możliwości konkretnego wier-
nego. Spowiednicy mają prawo korzystać z władzy zmiany warunków i dzieł rów-
nież poza sakramentem pokuty, niemniej mogą tego dokonywać jedynie względem 
tych wiernych, wobec których posiadają władzę spowiadania.

W sytuacji przeszkody prawnej może, w niektórych sytuacjach, dyspen-
sować ordynariusz miejsca. Jego kompetencje są jednak dość ograniczone, 
ponieważ dotyczą jedynie sakramentu pokuty i Komunii eucharystycznej. 
Oczywiście dotyczą one jedynie wiernych, wobec których posiada on władzę, 
a poza tym owi wierni muszą znajdować się w sytuacji, w której nie mogą  
w żaden sposób wyspowiadać się i przyjąć Komunii świętej, albo teoretycznie 
mogliby to uczynić, ale byłoby to związane z wielką niedogodnością. W takiej 
szczególnej sytuacji wierni mają obowiązek wzbudzenia żalu doskonałego z jed-
noczesnym postanowieniem dopełnienia tych warunków, gdy ustaną zaistnia-
łe przeszkody. We władzy, jaką posiadają ordynariusze miejsca i spowiednicy, 
dostrzegamy zatroskanie Kościoła o tych, którzy znaleźli się w okolicznościach 
uniemożliwiających im zdobycie odpustu zupełnego w zwyczajnych warunkach.

Kolejną okazję do skorzystania z odpustu zupełnego w nadzwyczajnych wa-
runkach daje jubileusz. Praktyka jubileuszu ma już swoje korzenie w Starym 
Testamencie. Zadaniem roku jubileuszowego było pojednanie, darowanie dłu-
gów i win, jak również przywrócenie wolności. W aktualnej praktyce kościelnej, 
jeśli chodzi o rok jubileuszowy, szczególnie akcentuje się pojednanie człowie-
ka z Bogiem, co może dokonać się również przez zyskanie odpustu zupełnego.  
W czasie jubileuszów stosuje się specjalne normy odnośnie do zyskiwania od-
pustów zupełnych. Dzięki temu zostają każdorazowo uwzględnione rzeczywiste 
okoliczności danego czasu, jak również wzięte są pod uwagę wydarzenia, jakie 
mają miejsce. Tych specjalnych norm należy szukać w bullach lub konstytucjach 
apostolskich odnoszących się do konkretnego jubileuszu.

Trzecią okazją, jaką daje Kościół do uzyskania odpustu zupełnego w wa-
runkach nadzwyczajnych, jest odpust udzielany na godzinę śmierci. Można 
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go uzyskać w dwojaki sposób – albo udziela go kapłan podczas sprawowania 
sakramentu namaszczenia chorych, gdy istnieje prawdopodobieństwo bliskiej 
śmierci, albo gdy wezwanie czy przybycie kapłana jest zupełnie niemożliwe, 
wtedy Święta Matka Kościół sama udziela takiego odpustu wiernemu, który 
jest odpowiednio dysponowany. Co do szczegółów dotyczących tego odpustu, 
zostaną one podane w dalszej części publikacji, przy wyliczaniu i charakteryzo-
waniu szczegółowych nadań odpustowych.

Ogólne nadania odpustowe

Ogólną formułę udzielania odpustów należy rozpatrzyć w czterech odręb-
nych aspektach albo tzw. nadaniach. Dokumenty kościelne wyraźnie stwierdza-
ją, że odpustu częściowego udziela się wiernemu, który w wykonywaniu swo-
ich obowiązków i znoszeniu przeciwności życiowych kieruje z pokorną ufnością 
swoją myśl do Boga, dołączając, chociażby jedynie wewnętrznie, jakieś poboż-
ne wezwanie. Jest to reperkusja różnych wypowiedzi zawartych na kartach Pi-
sma Świętego oraz w dokumentach Soboru Watykańskiego II. Chodzi również 
o to, by przez wierne i sumienne wypełnianie własnych obowiązków zachować 
swą ustawiczną łączność z Chrystusem i wzrastać z Nim w jedności.

Drugi aspekt, który został zaakcentowany, to postawa wobec bliźniego. Udzie-
la się odpustu częściowego wiernemu, który kierując się duchem wiary, zaofia-
ruje sam siebie albo przeznaczy swoje dobra w duchu miłości na służbę braciom 
znajdującym się w potrzebie. Widzimy tutaj zachętę ze strony Kościoła wobec 
każdego wiernego do naśladowania życia i wypełniania nauki Jezusa Chrystusa, 
ze szczególnym zwróceniem uwagi na uczynki miłosierdzia, mające na wzglę-
dzie służbę tym bliźnim, którzy aktualnie znajdują się w potrzebie. Również  
w tym przypadku znajdujemy szerokie odbicie myśli zawartych w Piśmie Świętym  
i w dokumentach Soboru Watykańskiego II.

Trzeci aspekt formuły ogólnej dotyczy dobrowolnego powstrzymania się czy 
pozbawienia się czegoś, co jest godziwe i dopuszczalne. Udziela się odpustu 
częściowego wiernemu, który w duchu pokuty powstrzyma się dobrowolnie od 
rzeczy godziwej i miłej dla siebie. Chodzi tutaj o rozbudzenie ducha umartwie-
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nia swoich zmysłów, by tym samym bardziej upodobnić się do Chrystusa ubo-
giego i cierpiącego, który jasno powiedział: Jeśli kto chce iść za Mną, niech się 
zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje26. 
Słowa zawarte w Piśmie Świętym potwierdzają dokumenty soborowe.

Czwarte nadanie odpustowe swoje źródło czerpie z postawy świadectwa 
wobec bliźnich. Udziela się odpustu częściowego wiernemu, który dobrowolnie 
złoży szczere świadectwo wiary wobec innych, w szczególności ściśle złączone  
z życiem codziennym. Podkreśla się tu konieczność dawania świadectwa  
o Chrystusie wobec braci. Apostolstwo jest integralną częścią powołania, ja-
kie otrzymał każdy wierzący, i stąd wytrwałe świadczenie o Chrystusie w życiu 
codziennym ma istotne znaczenie dla Kościoła, który z taką postawą związał 
możliwość uzyskania odpustu. Motywację takiej decyzji znajdujemy w różnych 
miejscach Pisma Świętego, jak również w dokumentach soborowych.

W ten sposób kształtują się cztery ogólne formuły nadawania odpustów, 
gdzie położono szczególny nacisk na to, by chrześcijanin, pełniąc swoje obo-
wiązki, kierował myśli ku sprawom Bożym, pamiętał o bliźnim będącym  
w potrzebie, wypracowywał w sobie ducha dobrowolnej ofiary oraz pamiętał  
o świadectwie wiary dawanym wobec bliźnich.

Szczegółowe nadania odpustowe

Ogólne formuły nadania odpustów są uzupełnione szczegółowymi nadania-
mi i są związane z poszczególnymi modlitwami i pobożnymi czynami. Szczegó-
łowe nadania odpustowe można podzielić na trzy zasadnicze grupy, które niosą 
wraz z sobą określone odpusty, tzn.: odpust zupełny, częściowy, a w niektórych 
tylko okolicznościach zupełny bądź jedynie częściowy.

Wśród modlitw i czynności oraz związanych z nimi okoliczności, które po-
zwalają zdobyć odpust, wymienia się: akt poświęcenia rodziny; akt poświę-
cenia rodzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi Królowi; akt wynagrodzenia; 
błogosławieństwo papieskie; dni powszechnie przeznaczone do celebrowania 
określonych celów religijnych; naukę chrześcijańską; adoracje i procesje eucha-
26 Łk 9,23.
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rystyczne; Komunię eucharystyczną i duchową; rachunek sumienia i żal za grze-
chy; rekolekcje i miesięczne dni skupienia; tydzień modlitw o jedność chrześci-
jan; niebezpieczeństwo śmierci; wspomnienie męki i śmierci Pańskiej; używanie 
przedmiotów pobożności; modlitwę myślną; uczestnictwo w konferencjach 
ascetycznych; modlitwę do Najświętszej Dziewicy Maryi; modlitwę do Anioła 
Stróża; modlitwę ku czci św. Józefa; modlitwę ku czci Świętych Apostołów Piotra 
i Pawła; modlitwę ku czci innych świętych i błogosławionych; modlitwy znane 
jako nowenny, litanie i małe oficja; modlitwy Kościołów wschodnich; modlitwy 
za dobroczyńców; modlitwy za duszpasterzy; modlitwy błagalne i dziękczyn-
ne; Mszę świętą prymicyjną i jubileusze święceń kapłańskich; Wyznanie wiary 
i akty cnót teologalnych; modlitwy za zmarłych; czytanie Pisma Świętego; sy-
nod diecezjalny; wizytację pasterską; odwiedzenie miejsc świętych; czynności 
przewidziane w Roku Jubileuszowym; Koronkę do Miłosierdzia Bożego; akty 
kultu spełniane dla uczczenia Bożego Miłosierdzia;27 czynności przewidziane  
w ramach Roku Eucharystii.

Szczególnym miejscem, które w specjalnie wybranym dla siebie czasie wręcz 
wołało o korzystanie z łaski odpustu, jest Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno 
– Maryjne Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce. 

niedziela palmowa męki pańskiej w 2018 roku  
– Początek Odpustu Papieskiego  

w sanktuarium Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce 

Jubileuszowy Rok 2018 w naszej wspólnocie parafialnej miał wyjątkową 
oprawę i szczególny przebieg. Uroczystościom Niedzieli Palmowej Męki Pańskiej  
25 marca 2018 roku na Kalwarii w Praszce przewodniczył  JE ks. abp dr Wacław 
Depo, metropolita częstochowski, przy współudziale  JE ks. prałata dr. Krzysztofa 
Nykiela, regensa Penitencjarii Apostolskiej z Watykanu. Stanowiło to dla wier-
nych naszej parafii i archidiecezji wielką łaskę i wyróżnienie. Uroczystości rozpo-
częły się od poświęcenia kościoła Ecce Homo w Dolinie Męki Pańskiej, wprowa-
27 PENITENCJARIA APOSTOLSKA, Dekret o związaniu odpustów z aktami kultu spełnianymi dla 
uczczenia Bożego Miłosierdzia.
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dzenia relikwii św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego i bł. Kanuty Chrobot do dolnej 
kaplicy tego kościoła poświęconej Siedmiu Boleściom Maryi. Następnie relikwie 
bł. ks. Maksymiliana Binkiewicza zostały wprowadzone do dolnej kaplicy Ogrodu 
Oliwnego Czuwających Apostołów, po czym nastąpiło poświęcenie palm i roz-
poczęło się misterium Niedzieli Palmowej z uroczystym wjazdem Pana Jezusa   
na osiołku do Jerozolimy. 

W dalszej części uroczystości ksiądz arcybiskup przewodniczył Eucharystii 
w kościele parafialnym, podczas której ks. prałat Krzysztof Nykiel ogłosił, iż od 
Niedzieli Palmowej, tj. 25 marca 2018, 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. Regens papieski odczytując dekret Stolicy Apostolskiej, za-
znaczył, że odpust papieski na Kalwarii w Praszce trwać będzie do 25 marca 
2019 roku. Warunkami uzyskania odpustu są: stan łaski uświęcającej; pielgrzy-
mowanie na Kalwarię w Praszce; modlitwa w intencjach Ojca Świętego; wyzna-
nie wiary i przyjęcie Eucharystii. Warto przypomnieć, że odpust jest to darowa-
nie kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Można go ofiarować za 
siebie albo za zmarłego.

Każdy zły czyn potrzebuje nie tylko przebaczenia Boga i człowieka, wobec 
którego zawiniliśmy, ale również wymaga poniesienia konsekwencji, które 
grzech za sobą niesie. Karę doczesną możemy zmniejszyć bądź całkowicie anu-
lować przez dzieła miłosierdzia i odpusty, inaczej będziemy musieli ją odpoku-
tować w ogniu oczyszczającym w czyśćcu. Papież, na którym spoczywa man-
dat apostolski rozwiązywania kwestii duchowych, po zapoznaniu się z historią 
parafii Świętej Rodziny na Kalwarii  w Praszce przedstawionej przez Wielkiego 
Penitencjarza kardynała Mauro Piacezna i jego zastępcy regensa JE ks. prałata  
dr. Krzysztofa Nykiela, w dowód wdzięczności  dla nas i dobroczyńców tego 
miejsca za trud powstania naszej parafii przed 30 laty i Kalwarii przed 15 laty 
oraz ciągłego rozwoju tego miejsca kultu udzielił nam tej  łaski. 

Regens Penitencjarii Apostolskiej ks. prałat dr Krzysztof Nykiel, jako przed-
stawiciel papieża, przybył po raz drugi na Kalwarię w Praszce 30 grudnia 2018 
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roku, by sprawować Sumę odpustową ku czci Świętej Rodziny. 18 stycznia 2019 
roku ks. prałat Stanisław Gasiński, miejscowy proboszcz i kustosz, za pośred-
nictwem ks. abp. dr. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, zwrócił 
się z prośbą do Penitencjarii Apostolskiej o przedłużenie Odpustu Papieskiego 
udzielonego dla Kalwarii Praszce na jeden rok (25 marca 2018 – 25 marca 2019) 
do Odpustu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, tj. 11 sierpnia 2019 roku. Proś-
ba ta została skierowana dla dobra duchowego pielgrzymów przybywających  
na Kalwarię w Praszce z różnych stron kraju i naszych parafian. Papież przychylił 
się do niej.

Zakończenie Jubileuszu 30-lecia istnienia  
parafii Świętej Rodziny i 15-lecia erygowania Kalwarii  
w Praszce (od 28 marca 2017 do 11 sierpnia 2019 roku)

Ostatniego dnia Roku Jubileuszowego odbyła się wizytacja kanoniczna pa-
rafii Świętej Rodziny i Archidiecezjalnego Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego Kal-
waryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce, której przewodniczył abp 
Wacław Depo, metropolita częstochowski. Powitany został przez miejscowych 
duszpasterzy i przedstawicieli parafii chlebem i solą w alei ks. kard. Stefana Wy-
szyńskiego, a w kościele sanktuaryjnym ks. prał. Stanisław Gasiński złożył spra-
wozdanie duszpasterskie w ramach VI wizytacji kanonicznej parafii. 

W homilii podczas porannej Mszy św. ksiądz arcybiskup podkreślił: „Tutaj 
odkrywamy, co znaczy, że mamy Matkę Zawierzenia stojącą na Kalwarii, Matkę 
zwycięskiej miłości Jezusa. Tu, na Kalwarii w Praszce, uczymy się budować swo-
je życie na wierze i z Boga czerpać moc, a nie z własnych planów. W tym miejscu 
zawierzenia warto zwrócić uwagę na słowo «amen» – ufam, wierzę, niech się 
tak stanie... To najkrótsze wyznanie wiary. Niech Maryja uczy nas tego nowego 
zawierzenia Bogu wbrew ciemnościom...”. Na zakończenie Mszy świętej dodał: 
„Tak bardzo dziękuję księdzu prałatowi za strzeżenie granic tutejszej wspólnoty 
duchowej i materialnej”.

Po Eucharystii ksiądz arcybiskup odbył swoje pierwsze spotkanie ze służbą 
ołtarza, ministrantami, lektorami, wspólnotą „apostołów”, nadzwyczajnymi 
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szafarzami Eucharystii, oazą młodzieżową, ruchem Domowy Kościół, Żywym 
Różańcem, członkami Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, Pomocnikami Mat-
ki Kościoła, Wspólnotą Przymierza Rodzin „Mamre”, Katolickim Stowarzysze-
niem Młodzieży, Akcją Katolicką. W słowie skierowanym do nich podkreślił, że 
„jeśli będziemy szli drogą modlitwy do Ducha Świętego, modlitwy i zawierzenia 
Jezusowi Miłosiernemu i modlitwy do Matki Miłosierdzia – Kalwaryjskiej Matki 
Zawierzenia, wystarczy nam Ich łaski i wtedy wygramy swoje życie”.

Po wizytacji kancelarii parafialnej odbyło się spotkanie księdza arcybiskupa 
z kolejnymi grupami: Ruchem „Europa Christi”, Wspólnotą Świata Pracy „Na-
zaret”, Radą Duszpasterską i Ekonomiczną Parafii oraz Kalwaryjskim Bractwem 
Męki Pańskiej. Przed Sumą odpustową ku czci Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia 
– kończącą jubileusz 30-lecia istnienia Parafii Świętej Rodziny i 15-lecia erygo-
wania Kalwarii w Praszce – odbyło się procesjonalne przejście sprzed Domu 
Parafialnego do kościoła sanktuaryjnego Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Tam 
ks. prałat Gasiński powitał zebranych: „Radujemy się ogromnie, że dopisujemy 
dziś kolejną ważną datę do historii naszego sanktuarium i Kalwarii w Praszce, 
z racji obecności wśród nas JE Ks. Arcybiskupa metropolity częstochowskiego 
wizytującego kanonicznie naszą parafię, pokornie prosząc o przewodniczenie 
dzisiejszej uroczystości oraz pokrzepienie nas słowem Bożym”. 

Powitał równie serdecznie JE ks. prałata Krzysztofa Nykiela – regensa papie-
skiego Penitencjarii Apostolskiej z Watykanu, podkreślając, że jako parafia wciąż 
pracujemy nad tym, aby zgodnie z życzeniem świętego Jana Pawła II królowanie 
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia obejmowało coraz szersze przestrzenie ludzkich 
serc i dusz. Następnie poprosił księdza arcybiskupa oraz wszystkich przybyłych 
kapłanów wszelkich stopni i godności oraz wiernych o gorącą modlitwę o dalsze 
powodzenie tego dzieła, rozszerzanie królowania Maryi na Kalwarii w Praszce. 

Serdeczne powitanie skierowane zostało do ks. inf. dr. Mariana Mikołaj-
czyka, Komandora Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie,  
i przybyłych kapłanów. Powitani zostali przedstawiciele Zakonu Rycerskiego 
Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie ze Zwierzchnikiem Zwierzchnictwa tegoż 
Zakonu w Polsce JE Józefem Dąbrowskim, przedstawiciele Bractwa Kurkowego 
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z Krakowa, władze cywilne, strażacy, połączone chóry z Gliwic; Laudamus Ma-
riam, parafii św. Bartłomieja i katedralny parafii świętych Piotra i Pawła, chór 
kameralny VOX ANIME pod dyrekcją dr Joanny Pudlik oraz Kwintet Dęty Blasza-
ny z Opola, przedstawiciele mediów – Tygodnika „Niedziela” i Radia Fiat. 

Powitani zostali także pielgrzymi „autokarowi” z archidiecezji katowickiej i kra-
kowskiej, diecezji bielsko-żywieckiej oraz archidiecezji częstochowskiej na czele  
z pielgrzymami z Jedlna, dobroczyńcy Kalwarii w Praszce oraz parafianie. Następ-
nie ksiądz kustosz zaprosił wszystkich do wspólnej modlitwy, a księdza arcybisku-
pa poprosił o dokonanie aktu zawierzenia wszystkich zebranych wstawiennictwu 
tej, którą przyzywamy jako Matkę Miłosierdzia, Kalwaryjską Matkę Zawierzenia. 

Po zawierzeniu wyruszyła procesja zaśnięcia Matki Bożej na szczyt Kalwarii 
do ołtarza koronacyjnego, gdzie była sprawowana Najświętsza Ofiara za żywych 
i zmarłych parafian oraz pielgrzymów kalwaryjskich, pod czujnym okiem ks. To-
masza Śleziaka, proboszcza parafii Jedlno, oraz miejscowego wikariusza ks. Pio-
tra Kamińskiego, który ofiarnie służył także pielgrzymom w konfesjonale. 

W czasie homilii abp Depo nawiązał do homilii koronacyjnej Kalwaryjskiej 
Matki Zawierzenia abp. Zygmunta Zimowskiego, wskazując na prorocze słowa: 
„Trzeba bronić wiary i koniecznie budować duchowe barykady”. Powiedział tak-
że: „«Maryjo, to nie śmierć Cię zabrała, lecz miłość, dlatego pod krzyżem na 
Golgocie stałaś się Matką nas wszystkich, Matką pielgrzymujących przez wia-
rę». Uwierzmy dzisiaj przy tym ołtarzu i przy tej uroczystości: nie  jesteśmy przy-
padkowo, choć jesteśmy tymczasowo na tym świecie, bo Bóg nas umiłował... 
To miejsce i ta liturgia kieruje nasz wzrok ku Maryi, bo Ona jest wśród nas, jest 
obecna w naszej drodze pielgrzymowania. Dlatego do Kalwaryjskiej Matki Za-
wierzenia wołamy z wiarą, tak jak wołaliśmy w sanktuarium przed Jej obrazem, 
aby młode pokolenie Polaków nie zagubiło się na drogach ojczyzny, nie zagubiło 
się na drogach dobra i nie utraciło świadomości grzechu i sumienia...”. 

Na zakończenie Eucharystii ks. prałat Stanisław Gasiński wypowiedział słowa 
podziękowania: – Bogu Najwyższemu niech będą dzięki za ten dzień i dzisiej-
szą dziękczynną uroczystość, za dar odpustu papieskiego. Dziękujemy za to, że 
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nas zgromadził na Kalwarii w Praszce i pozwolił raz jeszcze oddać Mu chwałę 
w czci, jaką oddajemy Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia. W tej historycznej go-
dzinie, dla tutejszej Jerozolimy ziemi wieluńskiej, stanowiącej także ekspiację 
za grzechy II wojny światowej, która się na tej ziemi rozpoczęła, pragnę bardzo 
serdecznie podziękować obecnemu wśród nas JE abp. Wacławowi za miłość pa-
sterską do tego miejsca, a także trud związany z dzisiejszą wizytacją kanoniczną 
naszej parafii Świętej Rodziny i Kalwarii w Praszce. Dziękujemy za zawierzenie 
nas Bogu, przewodniczenie Eucharystii oraz umocnienie Bożym słowem. Dzię-
kujemy ks. prałatowi Krzysztofowi Nykielowi z Watykanu za troskę o Archidie-
cezjalne Sanktuarium na Kalwarii w Praszce i za obecność pośród nas. Dostojni 
goście w dowód naszej wdzięczności za obecność i wszelkie dobro wyświadcza-
ne dla tego miejsca otrzymali kwiaty, które wręczyli przedstawiciele Kalwaryj-
skiego Bractwa Męki Pańskiej. Słowa podziękowania skierowane zostały także 
do kapłanów, Dam i Kawalerów Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego  
w Jerozolimie oraz innych uczestników uroczystości. Ks. Kustosz wyraził wdzięcz-
ność pielgrzymom, którzy z różnych stron kraju od 2014 roku pielgrzymowali na 
Kalwarię w Praszce w 329 grupach autokarowych. 

Następnie zabrał głos ks. prałat Nykiel: „Przed 4 laty ksiądz arcybiskup me-
tropolita zaprosił mnie na uroczystości koronacyjne pod przewodnictwem abp. 
Zimowskiego, którego Pan powołał do siebie. Później dobry Bóg sprawił, że 
abp. Depo ponowił prośbę do Stolicy Apostolskiej, przychylając się jednocze-
śnie do prośby ks. prałata Stanisława, by z okazji 30-lecia powstania parafii mo-
gły być otwarte na oścież drzwi Bożego Miłosierdzia dla wszystkich, którzy będą 
przybywać na to święte miejsce. Penitencjaria Apostolska przychyliła się do 
prośby, ogłaszając święty rok, rok jubileuszowy. Jak przypomniał ksiądz prałat, 
trwał on od 28 marca 2017 do dziś. To nie znaczy, że nie mamy tutaj przybywać,  
że nie mamy tutaj zanosić modlitw. Bo to jest miejsce święte przepełnione mo-
dlitwą, gdzie możemy spotkać Miłosierdzie Boga i zawierzać się bez reszty Jego 
Matce. Matce, która zawsze skieruje nasze życie, nasze kroki do swojego Syna, 
która powie, byśmy zawsze czynili, cokolwiek nam powie... On jest miłością i Bo-
giem Miłosierdzia, zostawił nam nowe przykazanie, abyśmy się wzajemnie miło-
wali, tak jak On nas umiłował. Dziękuję Bożej Opatrzności, że mogłem być nie tylko 
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na rozpoczęciu roku jubileuszowego, ale również jego zakończeniu. Na mocy wła-
dzy, której Ojciec Święty udzielił Penitencjarii Apostolskiej, mamy możliwość, aby 
ksiądz arcybiskup na zakończenie uroczystości połączonej z wizytacją kanoniczną 
parafii udzielił nam wszystkim papieskiego błogosławieństwa. W ten sposób Ojciec 
Święty pragnie wyrazić swoją bliskość i więź z nami i archidiecezją częstochowską,  
z jej pasterzem oraz więź z tym świętym miejscem. Prosimy zatem o udzielenie 
błogosławieństwa. (Związany jest z nim odpust na zwykłych warunkach). Tak wielu 
z nas przystąpiło do Komunii świętej i uczestniczyło w Eucharystii, odmówmy mo-
dlitwę w intencjach Ojca Świętego, aby każdy mógł skorzystać z tego jubileuszu”.

Po Eucharystii na szczycie Kalwarii figura Matki Bożej Zaśniętej została prze-
niesiona na stok Góry Oliwnej do kościółka Jej grobku. Na zakończenie owej 
uroczystości w kościele parafialnym Świętej Rodziny abp Depo oraz ks. prałat 
Nykiel odsłonili tablicę z cegłą z Drzwi Świętych z Bazyliki św. Piotra w Watyka-
nie. Ksiądz arcybiskup podkreślił, że „każda taka uroczystość musi być upamięt-
niona, dlatego nie dziwmy się, że są takie znaki, jak Kamień z Bazyliki Świętego 
Piotra, bo on pokazuje, że jesteśmy jednym Kościołem... Trzeba wierzyć, że za-
równo dla naszego pokolenia, jak i dla pokoleń przyszłych jest to znak do odczy-
tania...”. Na zakończenie podziękował ks. prałatowi Stanisławowi Gasińskiemu 
za to wszystko, co się dzieje na Kalwarii w Praszce. 

Ks. prałat Krzysztof Nykiel natomiast złożył w darze na ręce kustosza róża-
niec ofiarowany przez papieża Franciszka dla Kalwarii w Praszce. Podkreślił przy 
tym: „Nasze życie jest jak tajemnice Różańca: radosne i bolesne, pamiętając  
o tym, niech nigdy on nam nie wypadnie z rąk. Czas jubileuszu się kończy, ale 
nie czas łaski tu, na Kalwarii w Praszce”. 

Później zabrał głos JE Józef Dąbrowski, zwierzchnik Zwierzchnictwa w Polsce 
Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, podkreślając szczegól-
ne związki Zakonu z Kalwarią w Praszce, m.in. przez znajdującą się na terenie tego 
sanktuarium kaplicę Matki Bożej Królowej Palestyny – jedyną pod tym wezwaniem 
w Europie, która z woli św. Jana Pawła II jest patronką Zakonu Rycerskiego Świętego 
Grobu Bożego w Jerozolimie. W dowód wielkiej wdzięczności złożył w darze na ręce 
ks. prałata Gasińskiego, komandora tegoż Zakonu, mozaikę z krzyżem Jerozolimskim. 
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Niezwykle czytelnym znakiem Roku Świętego stały się Bramy 
Miłosierdzia, jedna z nich była otwarta na Kalwarii w Praszce od 
8 grudnia 2015 r. do 20 listopada 2016 r. Ich przekraczanie to  
o wiele więcej niż piękna symbolika otwartości i czasu łaski. Było  
to ciągłe zaproszenie ze strony Boga, aby się otworzyć, aby wejść i skorzystać 
z tego, co pragnie nam On ofiarować. Wpisał się w to również odpust zupełny 
na prawach papieskich na Kalwarii w Praszce, trwający od 28 marca 2017 do 
11 sierpnia 2019 roku, który stał się wspaniałą okazją, aby się uratować, czyli 
zbawić. To było jak gdyby koło ratunkowe rzucone nam przez Boga, abyśmy nie 
utonęli w morzu współczesnego zła, które jest w nas i wokół nas. Do tego czasu 
łaski podprowadza nas ciągle Matka Miłosierdzia – Kalwaryjska Matka Zawier-
zenia, której zawierzamy się bez reszty.

                                        Ks. prałat dr Stanisław Gasiński – Proboszcz i Kustosz

ODKRYWAJMY NA NOWO  
KALWARIĘ W PRASZCE
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Bardzo często zastanawiałem się, jak ma wyglądać prawdziwy kult Maryjny. 
Czy potrzeba do niego nadzwyczajnego miejsca cudu albo objawień? Jak brzmi 
właściwa odpowiedź na te pytania? Gdzieś z tyłu głowy nasuwa się jedyna we-
dług nas słuszna odpowiedź – potrzebne jest miejsce cudu i objawienia. Do-
piero wtedy będziemy mieli stuprocentową pewność, że Matka naszego Pana 
pragnie, aby otoczyć Ją czcią i kultem. Odpowiedź nie jest jednak aż tak prosta. 

Kiedy przemierzamy szlaki pielgrzymkowe w Polsce i w Europie, zauważa-
my, że Bóg nie tylko posługuje się miejscem, cudem czy objawieniem. Wybiera 
również ludzi, których obdarza powołaniem, i zleca im odpowiednie zadania. 
Posługuje się nimi jak narzędziami, które w Jego imię tworzą wielkie rzeczy lub 
budują niezwykłe miejsca, sanktuaria i bazyliki. 

Boża interwencja

Warto wspomnieć, że również na naszej Kalwarii od samego początku Bóg 
ukazywał swą moc i błogosławieństwo. Miało tu miejsce niezwykłe wydarzenie. 
W południe 17 lipca 1988 r., gdy kończyła się pierwsza Msza św. na ówczesnym 
Makowym Wzgórzu, ukazał się na niebie nad polowym ołtarzem biały krzyż. Był 
on widziany przez wiernych, co zostało potwierdzone na piśmie jako zjawisko 
nadzwyczajne, związane z tym miejscem. 

Kronika naszego Archidiecezjalnego Sanktuarium na Kalwarii w Praszce 
pełna jest niezwykłych świadectw o wydarzeniach oraz Bożych interwencjach, 
które miały miejsce w życiu osób pielgrzymujących do Kalwaryjskiej Matki Za-
wierzenia na Kalwarii w Praszce. Wystarczy przytoczyć chociażby wpis Emilii  
i Marka Ford z USA (Teksas) z 2 czerwca 2016 roku: „To było dawno, może 8 lat 
temu. Gdy po raz pierwszy trafiłam do Sanktuarium na Kalwarii w Praszce, za-
kochałam się w tym miejscu bez pamięci. Wtedy tu przyjechałam z mikrofonem 
Radia Opole i ksiądz prałat Stanisław oprowadził mnie po tym pięknym miejscu, 
opowiadając z pasją o tutejszym Sanktuarium. Od tego momentu wracałam tu 
często na modlitwę, na rozmowę z Bogiem, na kalwaryjskie Dróżki Męki Pań-
skiej. Osiem lat temu poznałam mojego przyszłego męża. Przez cztery lata na-
szego związku dzielił nas ocean. Cztery lata temu zdecydowałam się na wyjazd 
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do USA. Tam się pobraliśmy i zapragnęliśmy dziecka. Moim marzeniem było 
urodzić zdrową dziewczynkę. Niestety, pragnienie to się nie spełniało… Gdy 
dwa lata temu przyleciałam do Polski, swoje pierwsze kroki skierowałam na 
Kalwarię w Praszce. Tu pod krzyżem Jezusa wypraszałam Go, by wstawiał się za 
mną u naszego Ojca. Dnia 23 września 2015 roku (dziesięć dni po ukoronowa-
niu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia papieskimi koronami na Kalwarii w Prasz-
ce) urodziłam piękną, zdrową dziewczynkę. Jej imię to Emilia. Dzięki Ci, Panie! 
Przywieźliśmy ją z Ameryki na Kalwarię w Praszce, by przed obliczem Kalwaryj-
skiej Matki Zawierzenia mógł obyć się jej chrzest święty 12 czerwca 2016 roku”.

Podobna sytuacja miała miejsce w życiu młodych małżonków z Radomska 
oraz wielu indywidualnych pielgrzymów, co potwierdzają kroniki Archidiece-
zjalnego Sanktuarium na Kalwarii w Praszce.

Atmosfera modlitwy

Kiedy trafiłem do Praszki, zadałem sobie pytania: Czego pragnie ode mnie 
Bóg? Dlaczego akurat tutaj trafiłem? Co chce mi pokazać? Z perspektywy tych 
kilku miesięcy odpowiedź na moje pytania i wątpliwości staje się jasna. Nasz 
Pan pragnie pokazać mi jedno z niezwykłych miejsc, w których króluje Jago 
Matka. W tym wszystkim jest jednak pewien paradoks. W swoim kapłańskim 
posługiwaniu poszukiwałem różnych świętych i nadzwyczajnych miejsc. Pierw-
szy raz trafiłem na szczyt Kalwarii w Praszce rok po koronacji cudownego wize-
runku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia 19 marca 2016 roku, przybywając jako 
opiekun uczestników Ekstremalnej Drogi Krzyżowej z Wielunia i tegoż regionu 
duszpasterskiego, będąc wówczas wikariuszem parafii świętego Józefa w Wie-
luniu, by doświadczyć miłości Kalwaryjskiej Matki i Jej postawy zawierzenia. To 
właśnie w tym miejscu doznałem niezwykłości miejsca, jego piękna oraz atmos-
fery modlitwy. Szkoda, że potrzebowałem aż tak dużo czasu. 

Nasuwa mi się kolejna myśl – czy w sercu naszych parafian rodzi się chęć 
poszukiwania miłości do Matki Bożej Kalwaryjskiej, której obraz w 1641 roku 
w miejscowości Kopytówka, w rezydencji Stanisława Paszkowskiego nieopodal 
Kalwarii Zebrzydowskiej zapłakał krwawymi łzami? Wiemy przecież, że wier-
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na kopia obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej została posłana do Praszki przez 
świętego Jana Pawła II, sprawującego ostatnią Mszę świętą na polskiej ziemi  
19 sierpnia 2002 roku w pierwszej polskiej Jerozolimie – Kalwarii Zebrzydow-
skiej z testamentalnymi słowami: „Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje także 
w Praszce. Módlcie się tam za mnie”. Wtedy to święty Jan Paweł II, będąc obok 
obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej, który czcimy obecnie na Kalwarii w Praszce,  
zawierzył Matce Bożej Kalwaryjskiej cały świat, Polskę i siebie. Na tę pamiąt-
kę JE  abp Wacław Depo, metropolita częstochowski, ogłosił rok 2014 rokiem 
zawierzenia archidiecezji częstochowskiej, a cudownemu wizerunkowi Matki 
Bożej Kalwaryjskiej 10 sierpnia 2014 roku nadał tytuł „Kalwaryjska Matka Za-
wierzenia”. 

W naszym Archidiecezjalnym Sanktuarium na Kalwarii w Praszce ukazało się 
już wiele publikacji, traktujących o jego powstaniu i życiu. To chociażby modli-
tewnik „Krzyż zwycięstwem – CRUX VICTORIA” (2011) abp. Stanisława Nowa-
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ka, Modlitewnik Praszkowski „Oto Matka twoja” (2003) ks. prałata Stanisława 
Gasińskiego, czy też inne jego opracowania: „Sanktuarium Pasyjno-Maryjne 
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce” (2014), „Kalwaryjska 
Matka Zawierzenia naszą Królową” (2016), ukazujące się od 1991 roku czaso-
pismo – „Familia Christiana”, „Kalwaria Praszkowska”, a obecnie „Głos z Kal-
warii w Praszce”, kilkaset artykułów traktujących o Kalwarii w Praszce, które 
ukazały się w różnych wydawnictwach świeckich i kościelnych w całej Polsce, 
kalendarze sanktuaryjne, foldery itd. Kilkutomowa kronika Kalwarii w Praszce 
przedstawia imponujący obraz pielgrzymowania tutaj wiernych z całej Polski, 
którzy z różnych stron kraju od 2014 roku przybywali tu w 329 grupach autoka-
rowych. Trudno też nie wspomnieć pątników autokarowych i indywidualnych  
z zagranicy, nie tylko z terenu Europy, ale i Bliskiego Wschodu, Australii, Stanów 
Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanady oraz Ameryki Łacińskiej.

Miłość Matki

Jak na tak nowe i tak znaczące miejsce kultu religijnego na mapie Polski, nie 
sposób już krótko i w miarę wyczerpująco scharakteryzować historię, przesła-
nie i życie Archidiecezjalnego Sanktuarium Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na 
Kalwarii w Praszce. Na koniec proszę Was o jedno: nie szukajcie wyjątkowych 
miejsc gdzieś daleko, zacznijcie odkrywać naszą Kalwarię w Praszce, na nowo 
zagłębiając się w niezwykłą pobożność pasyjną, paschalną i kult maryjny. Poszu-
kujcie miłości Matki w naszym urokliwym Archidiecezjalnym Sanktuarium, po-
szukujcie pokoju serca na naszych dróżkach pasyjnych, paschalnych oraz Matki 
Bożej i świętego Józefa. Odnajdźcie siebie, kontemplując Drogę Krzyżową oraz 
Zmartwychwstałego, który króluje na naszej Kalwarii w Praszce. To wyjątkowe 
sanktuarium stanowi również miejsce ekspiacji za wybuch II wojny światowej 
na tej ziemi. Starajmy się pamiętać o tym wszystkim i przekazywać tą wiedzę 
innym, a owoc ciągłego pielgrzymowania po kalwaryjskich dróżkach w Praszce 
będzie coraz dojrzalszy i piękniejszy w naszym życiu, a przez to i w życiu innych. 
Wierzymy, że Kalwaria w Praszce dodaje kilka swych kropel do oceanu potrzeb 
we współczesnym świecie, w którym coraz trudniej jest godnie funkcjonować. 
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Ufam, że piękno kalwaryjskiego krajobrazu i bogactwo dzieła ludzkiego na 
Kalwarii w Praszce prowadzi i prowadzić będzie nadal ludzi do Boga. Wspólnie 
z ks. prałatem Stanisławem, kustoszem Kalwarii w Praszce, dziękujemy Panu 
Bogu za wszystkich, którzy doceniają i strzegą dobra i piękna, któremu na imię 
Kalwaria w Praszce.

 Ks. mgr Piotr Paweł Kamiński - wikariusz

Kalwaria w Praszce na stoku Makowego Wzgórza zosta-
ła erygowana i poświęcona 13 września 2004 roku przez 
JE abp. Stanisława Nowaka, pierwszego metropolitę czę-
stochowskiego. Natomiast 25 marca 2015 roku została 
podniesiona do rangi Archidiecezjalnego Sanktuarium 
Pasyjno-Maryjnego Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na 
Kalwarii w Praszce przez JE  abp. Wacława Depo, metro-
politę częstochowskiego.
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Niedziela – 22. III. 2020  roku – Rozpoczęcie Rekolekcji

8.00  Msza św. dla młodzieży klasy VI, VII, VIII i  szkół średnich oraz   
 pracującej. 
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 – 23.III.2020 r.

 8.00  / Sanktuarium Kalwaryjskie / Msza św. z nauką ogólną 
 9.15  Nauka śpiewu liturgicznego dla dzieci od klasy I – V 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. 
11.20  Nauka śpiewu liturgicznego dla młodzieży z klasy: VI , VII i VIII. 
11.30  Msza św. dla młodzieży z klasy: VI, VII i VIII . 
12.15  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla w/w młodzieży 
15.00  Dróżki Pasyjne na Kalwarii Praszce, pełny obchód, prowadzi  
 O. Rekolekcjonista  

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH  
PARAFII ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

ARCHIDIECEZJALNE SANKTUARIUM PASYJNO-MARYJNE 
KALWARYJSKIEJ MATKI ZAWIERZENIA 

NA KALWARII W PRASZCE  22 - 25 MARCA 2020 ROKU
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18.00  Msza św. z nauką ogólną, po niej nauka dla młodzieży szkół średnich  
 oraz młodzieży pracującej.  

Wtorek – 24.III. 2020 r. Dzień Spowiedzi Rekolekcyjnej. 

9.00  / Sanktuarium Kalwaryjskie / Msza św. dla starszych wiernych. 
10.30  / Kościół Św. Rodziny / Msza św. dla dzieci od klasy I - V Publicznej  
 Szkoły Podstawowej nr 3 w Praszce 
12.00   / Kościół Św. Rodziny / Msza św. dla młodzieży z klas: VI, VII i VIII. 
13.30 – 15.00 Odwiedziny obłożnie chorych w domach. 
18.00  / Kościół Świętej Rodziny / Msza św. z nauką ogólną dla dorosłych,   
 młodzieży   i innych wiernych na czele z grupami apostolskimi   
 istniejącymi w naszej parafii. 

Środa – 25. III. 2020 r. –- Uroczystość Zwiastowania Pańskiego  
– Zakończenie Rekolekcji

 
8.00  / Sanktuarium Kalwaryjskie / Msza św. z nauką ogólną, po niej   
 Nowenna Kalwaryjska z nabożeństwem lourdzkim dla chorych,  
 samotnych i starszych wiekiem z udzieleniem sakramentu   
 namaszczenia chorych. 
9.15  Nauka śpiewu liturgicznego dla dzieci od klasy I - V 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 Pokutne, Koronka do Miłosierdzia Bożego  dla dzieci  
 Szkoły Podstawowej. 
11.20  Nauka śpiewu liturgicznego dla młodzieży z klasy: VI, VII i VIII. 
11.30  Msza św. dla młodzieży z klasy: VI, VII i VIII. 
12.15  Nabożeństwo   Pokutne , Koronka do Miłosierdzia Bożego dla w/w  
 młodzieży 
15.00  Dróżki Matki Bożej i Świętego Józefa  na Kalwarii Praszce, pełny  
 obchód, prowadzi O. Rekolekcjonista 
18.00  / Kościół Świętej Rodziny / Msza św. z nauką ogólną, po niej nauka  
 dla młodzieży szkół średnich oraz pracującej.
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SPOWIEDŹ ŚW. REKOLEKCYJNA - WTOREK  24. III. 2020 ROKU

*   godz. 8.30 – 9.30 / Sanktuarium / Dorośli
 *  godz. 10.00 – 10.45 Dorośli i Dzieci z od klasy IV - V Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Praszce.
*  godz. 11.30 – 12.00 Dorośli i Dzieci z od klasy VI – VIII Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 3 w Praszce.         
 *  godz. 15.00 – 17.30 Dorośli i młodzież szkół  średnich oraz pracująca. 
Rekolekcjom przewodniczyć będzie Ojciec  Gerwazy Podworski OFM, były 
misjonarz w Ziemi Świętej.

DROGA KRZYŻOWA PO OSIEDLU W PRASZCE
03 kwietnia godz. 17.30

Na rozpoczęcie tego dorocznego nabożeństwa Drogi Krzyżowej na naszym 
osiedlu odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kaplicy Miłosierdzia Bo-
żego w kościele Świętej Rodziny a na zakończenie zostanie odprawiona Msza św. 
w kościele sanktuaryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia około godz. 19.30 

Serdecznie zapraszamy!
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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.

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
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- Plan Adoracji Najświętszego Sakramentu: Wielki Piątek i Wielka Sobota 
w kaplicy Grobu Pańskiego:

20.00  ul. Mickiewicza 28A oraz domki jednorodzinne za tym blokiem po  
 prawej stronie, ul. Mickiewicza do ul. Chłopskiej włącznie. 
21.00  ul. Listopadowa 15 i 17 
22.00  ul. Listopadowa 22 i 24, 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   
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 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.

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 ka-
plicy 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. Nie-
dzieli Zmartwychwstania” (Mszał Rzymski)
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NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO   

Msze św.: 
godz. 8.00, 9.30, 10.30 Nowenna do Miłosierdzia Bożego z ucałowaniem reli-
kwii św. Siostry Faustyny,  
11.00 SUMA,  
17.00 w Sanktuarium Kalwaryjskim, 
14.00  Szyszków, 15.00 Wygiełdów

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

Msze św.: 
godz. 8.00, 9.30, 10.30 Nowenna do Miłosierdzia 
Bożego z ucałowaniem relikwii Św. Siostry Faustyny,  
11.00, 17.00 w Sanktuarium Kalwaryjskim 
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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II Niedziela Wielkanocna  
– Święto Miłosierdzia Bożego  

– 19 kwietnia br.  

I DOROCZNY PEŁNY OBCHÓD  
Drogi Paschalnej Pana Jezusa,  

godz. 15.00

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  
MATKI  BOŻEJ KALWARYJSKIEJ 
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MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNO-BŁAGALNA  
W INTENCJI STRAŻAKÓW POWIATU OLESKIEGO 

PRZY RELIKWIACH ŚWIĘTEGO FLORIANA,  
3 MAJA, GODZ. 11.00

 
PO EUCHARYSTII SPRAWOWANEJ  

W KOŚCIELE PARAFIALNYM ŚWIĘTEJ RODZINY  
ODBĘDZIE SIĘ PROCESJA  

Z OBRAZEM MATKI BOŻEJ KALWARYJSKIEJ  
DO KOŚCIOŁA KALWARYJSKIEGO – SANKTUARYJNEGO.  

UROCZYSTE NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE – 2020

Uroczyste Nabożeństwa Fatimskie na Kalwarii w Praszce w 2020 roku każde-
go 13. dnia miesiąca od maja do października. Godz. 17.30 Nieszpory Maryjne. 
Uroczysta Msza święta z przyjęciem przez młodzież  Sakramentu  Bierzmowa-
nia  o godz. 18.00.  Procesja na osiedle do krzyża Trudnych Dni Praszki będzie 
miała miejsce 13 maja pod przewodnictwem J. E. Ks. abp Dr Stanisława Nowa-
ka.  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. 
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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 o godz. 17.30.

Serdecznie zapraszamy!

UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ  
NASZYCH DZIECI – ROK 2020

Próby liturgiczne:

I).  28 kwietnia (wtorek) godz. 18.30

II).  04 maja  (poniedziałek) godz. 18.30 / Najpierw 
próba sypania kwiatów na uroczystość Bożego Ciała /

III).  06 maja (środa)   godz. 18.00 / Najpierw próba 
sypania kwiatów na uroczystość Bożego Ciała /

IV). 08 maja (piątek) godz. 18.30 Próba generalna

1. Przygotowanie wystroju kościołów: 04  maja (po-
niedziałek) od godz. 9.00 i od godz. 14.00 – generalne 
prządki w kościołach oraz wokół nich.

2. Spowiedź święta – 09 maja (sobota)

I). Dzieci, godz. 14.00

II). Rodzice, chrzestni i rodzeństwo, godz. 14.30

3. Msza św. pierwszokomunijna  - 10 maja (niedziela) godz. 9.00

Uroczyste nabożeństwo majowe, pierwszokomunijne w Sanktuarium Kalwa-
ryjskim o godz. 15.00

Zdjęcia grupowe i indywidualne –  10 maja  (niedziela) godz. 14.30

4. Biały Tydzień od 10 – 17 maja

- Zakończenie Białego Tygodnia 17 maja (niedziela) godz. 11.00
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5. Próby sypania kwiatów przez dzieci przed Uroczystością Bożego Ciała –  pierw-
sza  08 czerwca  godz. 16.15 (poniedziałek), druga 09 czerwiec  godz. 16.15 
(wtorek) oraz  trzecia 10 czerwca 16.15 ( środa ) na tą próbę przynosimy kwiaty.

6.  Uroczystość Bożego Ciała, Msza św. z procesją  11 czerwca  o godz. 9.00

7. Odpust Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia z udział. J.E. Ks. Kardynała -  
9 sierpnia (niedziela), godz. 10.30

8.     Zebrania z rodzicami:
-  08 marca, godz. 10.20,
-  29 marca, godz. 10.20,
-  26 kwietnia, godz. 10.20. 

TERMINARZ PRZYGOTOWAŃ MŁODZIEŻY  
DO PRZYJĘCIA SAKRAMENTU BIERZMOWANIA  

W ROKU 2020

1. Próby liturgiczne:

I.  27 kwietnia (poniedziałek) godz. 18.30  
II. 29 kwietnia (środa) godz. 18.30 
III. 05 maja (wtorek) godz. 18.30 
IV. 11 maja (poniedziałek) godz. 18.30 – Próba generalna

2. Przygotowanie wystroju kościołów: 04  maja (poniedziałek) od godz. 9.00  
i od godz. 14.00 – generalne prządki w kościołach  oraz  wokół nich.

3. 09 maja (sobota)  godz. 16.00 – Spowiedź Święta dla kandydatów do 
bierzmowania, ich świadków i rodzin

4. Zebrania z rodzicami kandydatów do bierzmowania 

-  08 marca (niedziela) godz. 17.50, 
- 29 marca ( niedziela) godz. 17.50. 

5. Egzaminy:

- II Egzamin do Bierzmowania - 14 marca, ( sobota ) godz. 18.30, 
- III Egzamin do Bierzmowania - 18 kwietnia, ( sobota ) godz. 18.30
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6. Uroczystość Bożego Ciała, Msza św. z procesją  31 maja  o godz. 9.00

7. Odpust Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia z udział. J.E. Ks. Kardynała -  
9 sierpnia (niedziela), godz. 10.30

OBCHODY 100-LECIA URODZIN  
ŚW. JANA PAWŁA (1920-2005)

KAROL JÓZEF WOJTYŁA, wybrany na papie-
ża 16 października 1978 roku, urodził się w Wa-
dowicach (Polska), 18 maja 1920 roku.

Był trzecim dzieckiem Karola Wojtyły  
i Emilii z domu Kaczorówskiej. Jego starszy 
brat Edmund (ur. w 1906 roku) był lekarzem. 
Zmarł w 1932 roku. Starsza siostra, Olga zmarła 
16 godzin po urodzeniu 7 lipca 1916 r. w Białej. 
Matka natomiast zmarła w 1932 roku. Ojciec,  
w chwili urodzenia Karola był porucznikiem 
Wojska Polskiego. Zmarł w 1941 roku.

W wieku 9 lat otrzymał pierwszą Komunię św., a w wieku 18 lat sakrament 
bierzmowania. Po uzyskaniu matury w Państwowym Gimnazjum Męskim im. 
Marcina Wadowity w Wadowicach w 1938 roku zapisał się na Uniwersytet Ja-
gielloński w Krakowie.

Kiedy hitlerowskie wojska okupacyjne zamknęły Uniwersytet w 1939 roku, 
młody Karol pracował w latach 1940-1944 jako pracownik fizyczny w zakła-
dach chemicznych Solvay, przez rok w kamieniołomie w Zakrzówku, a potem  
w oczyszczalni wody w Borku Fałęckim. Obok zyskania środków do życia mógł  
w ten sposób uniknąć wywózki do Niemiec.

Począwszy od roku 1942, odczuwając powołanie do kapłaństwa uczęszczał na 
kursy przygotowujące do kapłaństwa tajnego krakowskiego Wyższego Semina-
rium Duchownego, którym kierował ówczesny arcybiskup, Adam Sapieha. Jesie-
nią roku 1941 Karol Wojtyła wraz z przyjaciółmi założył tajny Teatr Rapsodyczny.

Po wojnie kontynuował studia w ponownie otwartym krakowskim Wyższym 
Seminarium Duchownym oraz na Uniwersytecie Jagiellońskim, do święceń ka-
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płańskich - 1 listopada 1946 roku. Następnie kard. Sapieha wysłał go do Rzymu, 
gdzie w 1948 roku uzyskał doktorat z teologii, na podstawie dysertacji o pro-
blemie wiary u św. Jana od Krzyża. W tym okresie podczas wakacji pracował 
duszpastersko wśród emigrantów polskich we Francji, Belgii i Holandii.

W 1948 roku powróci! do Polski i był wikariuszem najpierw w parafii w Nie-
gowici w pobliżu Krakowa, a następnie św. Floriana w centrum miasta. Był dusz-
pasterzem akademickim do 1951 roku, kiedy podjął studia filozoficzne i teolo-
giczne. 12 grudnia 1953 jego praca „Ocena możliwości oparcia etyki chrześci-
jańskiej na założeniach systemu Maxa Schelera” została przyjęta jednogłośnie 
przez Radę Wydziału Teologicznego UJ, jednak Wojtyła nie uzyskał habilitacji  
z powodu odmowy Ministerstwa Oświaty PRL. Następnie został profesorem 
teologii moralnej i etyki krakowskim Wyższym Seminarium Duchownym oraz 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

4 lipca 1958 roku papież Pius XlI mianował go biskupem pomocniczym ar-
chidiecezji krakowskiej, przydzielając zarazem stolicę tytularną Ombi. Sakrę bi-
skupią przyjął 28 września 1958 roku w katedrze wawelskiej z rąk arcybiskupa 
Eugeniusza Baziaka.

13 stycznia 1964 roku papież Paweł VI mianował go arcybiskupem metropo-
litą krakowskim. Ten sam papież kreował go kardynałem 26 czerwca 1967 roku.

Brał udział w 11 Soborze Watykańskim (1962-1965), wnosząc istotny wkład w wy-
pracowanie konstytucji „Gaudium et spes”, Kardynał Wojtyła, przed swoim wyborem 
na Stolicę Piotrową wziął też udział w pięciu zgromadzeniach Synodu Biskupów.

Został wybrany na papieża 16 października 1978 roku, a 22 października 
miała miejsce uroczysta inauguracja jego posługi jako Pasterza całego Kościoła.

Papież Jan Paweł II odbył 146 wizyt duszpasterskich we Włoszech, a jako Bi-
skup Rzymu odwiedził 317 z obecnych 332 parafii rzymskich. Odbył lO4 wizyty 
apostolskie na całym świecie, będące wyrazem nieustannej troski duszpaster-
skiej Następcy Piotra o wszystkie Kościoły.

Do jego głównych dokumentów zalicza się 14 encyklik, 15 adhortacji apo-
stolskich, 11 konstytucji apostolskich i 45 listów apostolskich. Jan Paweł II jest 
też autorem pięciu książek: „Przekroczyć próg nadziei” (października 1994); 
„Dar i tajemnica” w 50. rocznicę święceń kapłańskich, (listopad 1996); medy-
tacji w formie poetyckiej „Tryptyk rzymski” (marzec 2003); „Wstańcie, chodź-
my!”(maj 2004) oraz .Pamięć i tożsamość”(luty 2005).
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Papież Jan Paweł II sprawował 147 obrzędów beatyfikacji, podczas których 
ogłosił 1338 błogosławionych oraz 51 kanonizacji, ogłaszając w sumie 482 świę-
tych. Zwołał 9 konsystorzy, podczas których kreował 231 kardynałów (w tym 
jednego in pectore). Przewodniczył także 6 zgromadzeniom plenarnym Kole-
gium Kardynalskiego.

Od 1978 roku zwołał 15 zgromadzeń Synodu Biskupów: 6 ogólnych zwyczajnych 
(1980,1983,1987,1990,1994 i 2001), 1 zgromadzenie ogólne nadzwyczajne (1985)  
i 8 zgromadzeń specjalnych (1980, 1991, 1994,1995,1997, 1998 [2] i 1999).

13 maja 1981 roku na placu św. Piotra doznał poważnego zamachu. Ocalony 
macierzyńską ręką Matki Bożej, po długiej hospitalizacji przebaczył zamachow-
cowi, i będąc świadom, że zyskał nowe życie, zintensyfikował swoje zaangażo-
wanie duszpasterskie z heroiczną wielkodusznością.

Jego pasterska troska znalazła swój wyraz między innymi w utworzeniu wielu 
diecezji i struktur kościelnych, w promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Ko-
deksu Kanonów Kościołów Wschodnich, Katechizmu Kościoła Katolickiego. Propo-
nując Ludowi Bożemu wydarzenia szczególnej intensywności duszpasterskiej ogło-
sił Rok Odkupienia, Rok Maryjny, Rok Eucharystii a także Wielki Jubileusz roku 2000. 
Był bliski nowym pokoleniom, ogłaszając obchody Światowego Dnia Młodzieży.
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Żaden papież nie spotkał tak wielu osób jak Jan Paweł II. W środowych au-
diencjach ogólnych (ponad 1160) uczestniczyło ponad 17,6 miliona pielgrzy-
mów, nie licząc wszystkich innych audiencji specjalnych i ceremonii religijnych 
(ponad 8 milionów pielgrzymów jedynie podczas Wielkiego Jubileuszu roku 
2000). Spotkał miliony wiernych podczas wizyt duszpasterskich we Włoszech  
i na całym świecie. Wielu było też rządzących, którzy zostali przyjęci na audien-
cjach. Wystarczy przypomnieć 38 wizyt oficjalnych oraz 738 innych audiencji  
i spotkań z przywódcami państwa także 246 audiencji i spotkań z premierami.

Zmarł w Rzymie w watykańskim Pałacu Apostolskim, w sobotę 2 kwietnia 
2005 roku o godz. 21.37, w wigilię niedzieli in Albis czyli ustanowionej przez 
niego Niedzieli Bożego Miłosierdzia. Uroczystości pogrzebowe na placu św. Pio-
tra i pochowanie w Grotach Watykańskich miały miejsce 8 kwietnia.

Uroczystemu obrzędowi beatyfikacji na Placu Św. Piotra 1 maja 2011 roku 
przewodniczył jego bezpośredni następca i wieloletni ważny współpracownik 
jako Prefekt Kongregacji Doktryny Wiary, Papież Benedykt XVI.

07 czerwca (niedziela) godz. 11.00  
Uroczysta Suma z przejściem do popiersia Sługi Bożego  

ks. kard. Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia  
z dziękczynieniem za dar Jego beatyfikacji  tym dniu.  
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ROCZNICA KONSEKRACJI  
KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO ŚWIĘTEJ RODZINY 

17 CZERWCA ( ŚRODA), GODZ. 17.00

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO  
CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
11 czerwca 2020 roku godz. 9.00  

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
19 CZERWCA 2020 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.



59

DOROCZNE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POJAZDÓW  
I POŚWIĘCENIE NOWYCH

Z racji wspomnienia św. Krzysztofa, patrona automobilistów, motocyklistów 
i kierowców pojazdów mechanicznych nastąpi na sumie w niedzielę 26 lipca  
o godz. 11.00.

DOROCZNA PIERGRZYMKA  
DO KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ 

30 lipca 2020 r. (czwartek) 

Tradycyjnie na przełomie lipca i sierpnia udamy się do Kalwarii Zebrzy-
dowskiej – Matki naszej Kalwarii wspólnie z pielgrzymami z archidiecezji 
częstochowskiej. Rozpoczęcie pielgrzymowania Mszą św. w Bazylice Kal-
waryjskiej sprawowanej o godz. 10.30. Zachęcamy do skorzystania z tych 
szczególnego pielgrzymowania, aby na dróżkach pasyjnych zanurzyć się 
w Męce Pana Jezusa Chrystusa, zarazem ucząc się kalwaryjskiej ducho-
wości idąc śladami pielgrzymowania Św. Jana Pawła II. 
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ODPUST KALWARYJSKIEJ MATKI ZAWIERZENIA
09 SIERPNIA GODZ. 10.30

ZAPROSZENIE 
W ROKU BEATYFIKACJI KS. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 

100-LECIA URODZIN ŚW. JANA PAWŁA II, 100-LECIA CUDU NAD WISŁĄ  
ORAZ 100-LECIA KAPLICY ŚW. JANA CHRZCICIELA W SZYSZKOWIE  

NA TERENIE PARAFII ŚWIĘTEJ RODZINY W PRASZCE 
na uroczystość odpustową  

w Archidiecezjalnym Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym  
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia  

na Kalwarii w Praszce w Archidiecezji Częstochowskiej 
pod przewodnictwem Jego Eminencji 

ks. kard. Kazimierza Nycza, metropolity warszawskiego  
9 sierpnia 2020 roku 
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Wdzięczni Bogu za uroczystość koronacyjną koronami papieskimi Kalwaryj-
skiej Matki Zawierzenia w Archidiecezjalnym Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym na 
Kalwarii w Praszce przed 5 laty,w roku beatyfikacji ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 
– Prymasa Tysiąclecia, którego pamięć modlitewna kultywowana była od samego 
początku istnienia Parafii Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce, a jego postać zo-
stała tu upamiętniona przez nadanie sanktuaryjnej alei jego imienia, przy której 
znajduje się popiersie tego wielkiego Polaka, a na osiedlu – szkoła Podstawowa 
imienia Prymasa Tysiąclecia, pragniemy zaprosić na odpust ku czci Kalwaryjskiej 
Matki Zawierzenia. Godz. 9.30 Przywitanie JE ks. kard. Kazimierza Nycza, me-
tropolitę warszawskiego, wielkiego Przeora Zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego 
Świętego Grobu w Jerozolimie przy popiersiu Prymasa Tysiąclecia w alei ks. kard. 
Stefana Wyszyńskiego, gdzie nastąpi poświęcenie pamiątkowej tablicy. Przejście 
na modlitwę do kaplicy Matki Bożej Królowej Palestyny – Patronki Zakonu, któ-
rą odmówi JE Józef Dąbrowski C*SSH, Zwierzchnik OESSH w Polsce. Godz. 10.00 
Kościół Świętej Rodziny: występ chóru. Godz. 10.45 Procesja do Sanktuarium  
i odmówienie przed cudownym wizerunkiem Kalwaryjskiej Matki Zawierze-
nia Modlitwy Zawierzenia św. Jana Pawła II przez JE ks. kard. Kazimierza Nycza.  
O godz. 11.00 przed Sumą odbędzie się uroczysta procesja Zaśnięcia Matki Bożej 
z figurą Matki bożej Zaśniętej z Jej Domku Zaśnięcia na szczyt Kalwarii w Praszce, 
a po Eucharystii do kościółka Grobku oraz Jej Wniebowzięcia.

We wspólnej radości uczestniczyć będzie JE ks. abp dr Wacław Depo, me-
tropolita częstochowski i współkoronator Obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawie-
rzenia, oraz JE ks. abp dr Stanisław Nowak, założyciel Kalwarii w Praszce. Rów-
nocześnie pragniemy wyrazić wdzięczność i złożyć serdeczne „Bóg zapłać” tym, 
którzy modlitwą i ofiarą współtworzyli dotychczas i nadal tworzą to Boże dzieło 
– KALWARIĘ W PRASZCE – MIEJSCE MODLITWY O POKÓJ I EKSPIACJI ZA NIE-
ZAWINIONE CIERPIENIA OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ ROZPOCZĘTEJ NA TEJ 
ZIEMI i Parafię Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa na Kalwarii w Praszce.

Ks. prał. dr Stanisław Gasiński CSSH – Proboszcz i Kustosz 
Ks. mgr Piotr Paweł Kamiński – Wikariusz 

Rada Duszpasterska i Grupy Apostolskie Parafii Świętej Rodziny  
na Kalwarii w Praszce 

Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej

Podczas uroczystości jej uczestnicy oraz przedstawiciele Zakonu Rycerskiego 
Świętego Grobu Bożego – Zwierzchnictwo w Polsce na czele z JEm ks. kard. Kazi-
mierzem Nyczem oraz JE Józefem Dąbrowskimn C*SSH, Zwierzchnikiem OESSH 
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w Polsce, nawiedzą kaplicę Matki bożej Królowej Palestyny – patronki Zakonu, 
jedyną pod tym wezwaniem w naszej Ojczyźnie. Dnia 12 sierpnia 2018 roku JEm 
ks. kard. Stanisław Dziwisz wprowadził do niej relikwie bł. Bartolo Longo, jedyne-
go świeckiego członka OESSH wyniesionego na ołtarze. Na zakończenie odpusto-
wych uroczystości pragniemy wspólnie z Wami złożyć kwiaty przy statui św. Jana 
Pawła II i do kaplicy Miłosierdzia Bożego w kościele Świętej Rodziny wprowadzić 
relikwie bł. Hanny Chrzanowskiej, urodzonej w Warszawie, a związanej z Krako-
wem, gdzie w wielu sprawach duszpasterskich związanych z opieką nad chorymi 
współpracowała z ks. kard. Karolem Wojtyłą, późniejszym Janem Pawłem II.

TRZECIA NIEDZIELA SIERPNIA  
 16 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 i Wniebo-
wzięcia 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

•	 DOŻYNKI PARAFIALNE.
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Piesza Pielgrzymka Dekanatu Praszkowskiego na Jasną Górę  
24-26 sierpnia 2020 r. 

W tym roku Msza Św. na rozpoczęcie pielgrzymki, w kościele sanktuaryjnym 
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce, 24 sierpnia o godz. 6.00. 
Zapisy na pielgrzymkę pieszą do 19 sierpnia (środa) br.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

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

25 sierpnia 2020 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 Często-
chowskiej.

Msza Święta ku czci Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, patronki ka-
plicy w Wygiełdowie na terenie naszej parafii zostanie odprawiona 26 sierpnia 
o godz. 15.00.

100.LECIE POWSTANIA KAPLICY 
ŚWIĘTEGO JANA CHRZICIELA  

W SZYSZKOWIE 
W LITURGICZNE WSPOMNIENIE 

MĘCZEŃSTWA  
ŚW. JANA CHRZICIELA  

29.08.2020 ROKU O GODZ. 16.00 
Uroczystej Eucharystii będzie 

przewodniczył  
JE. Ks. abp dr Wacław Depo  
metropolita częstochowski

100-lecie kaplicy św. Jana Chrzciciela  
w Szyszkowie

Św. Jan Chrzciciel – największy 
z proroków jest patronem kaplicy 
mszalnej w Szyszkowie, znajdującej się 
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w granicach parafii Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa na Kalwarii w Praszce. 
Ten prorok, będący na pograniczu Starego i Nowego Testamentu, przez wiele 
lat przebywał na pustyni, a w czasie swojej misji wzywał do nawrócenia. Udzielał 
chrztu w Jordanie, który miał przygotować do nawrócenia oraz zapowiadać 
chrzest nowotestamentalny. Chrzest z rąk Jana przyjął również Jezus, którego 
prorok wskazał jako zapowiadanego Zbawiciela świata. Jan Chrzciciel był 
obrońcą małżeństwa, jego trwałości i czystości obyczajów. Skarcił władcę, 
Heroda, za cudzołóstwo, przez co poniósł śmierć męczeńską. Jezus Chrystus 
powiedział o nim, że między narodzonymi z niewiast nie było większego 
człowieka od Jana Chrzciciela. Uroczystość ku czci tego jednego z najbardziej 
czczonych świętych obchodzona jest 24 czerwca – jako dzień narodzin proroka. 
To wyjątek w Kościele, gdyż święci wspominani są w liturgii w dniu ich śmierci, 
czyli momencie ich narodzin dla nieba. Św. Jan Chrzciciel cieszy się przywilejem 
wspomnienia go po raz drugi w liturgii Kościoła. Pamiątka męczeńskiej śmierci 
obchodzona jest 29 sierpnia. Wtedy to w bieżącym roku odbędzie się uroczy-
stość 100-lecia kaplicy św. Jana w Szyszkowie pod przewodnictwem JE ks. abp. 
dr. Wacława Depo, metropolity częstochowskiego. 

Z kart historii
Wieś Szyszków, należąca do gminy Praszka, położona jest na prawym brzegu 

Prosny. Administracyjnie w latach 1919-1975 należała do powiatu wieluńskiego 
w województwie łódzkim, w latach 1975-1998 do województwa częstochow-
skiego, a od roku 1999 do powiatu oleskiego w województwie opolskim. Histo-
rycznie cała gmina Praszka należy do ziemi wieluńskiej. Z powstaniem kaplicy 
wiąże się postać św. Jana Niepomucena. Tamtejsi wierni wierzyli, że opiekuje 
się nimi zwłaszcza w czasie, kiedy Prosna wylewała na pobliskie tereny. Zarów-
no ich domostwa, jak i sama kaplica pomimo zagrożenia nigdy nie ucierpia-
ły z powodu powodzi. Kaplica w Szyszkowie została zbudowana w roku 1920  
z inicjatywy ks. Franciszka Haładyna (30.09.1879 – 15.03.1927), salezjanina, 
tutejszego rodaka. W przedsięwzięciu wspomagał go komitet budowy kaplicy, 
w którego skład – oprócz  samego kapłana – weszli: Franciszek Janus, Fran-
ciszek Kochalski, Kacper Piśla, Marianna Sas. Kaplica należała do parafii kato-
lickiej pw. św. Walentego, a obecnie Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  
w Praszce. Na budynku znalazła się sygnaturka, której chrzestnymi zostali: Ma-
ria Grzebiela, Józef Kukuł i Marianna Sas. Ks. Franciszek Haładyn wyposażył 
kaplicę w sprzęt liturgiczny. Odprawiał w niej Msze św. podczas wakacji, kie-
dy przybywał do domu rodzinnego na wypoczynek. We wrześniu 1938 roku 
kaplica została pokrytą nową dachówką. Podczas okupacji hitlerowskiej Niem-
cy ulokowali w niej sprzęt strażacki, natomiast jej wyposażenie z ołtarzem i fi-



65

gurą św. Jana Nepomucena – według miejscowych przekazów – zostało ukryte  
w gospodarstwie braci Józefa i Piotra Malińskich. Gospodarstwo to spaliło się  
w czasie wojny i zniszczeniu uległo wyposażenie kaplicy. Zachowała się mon-
strancja, która była przechowywana w innym miejscu, w ziemi. Warto zazna-
czyć, że po jej odnowieniu w latach osiemdziesiątych XX wieku przez ks. prałata 
dr Stanisława Gasińskiego po dzień dzisiejszy służy ona do celów liturgicznych 
w parafii Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce. Po II wojnie światowej, w 1948 
roku została zakupiona nowa figura św. Jana Nepomucena. Wznowiono odpra-
wianie Mszy św. – ku czci św. Józefa (19 marca), św. Jana (najpierw 21 maja,  
a od lat sześćdziesiątych XX wieku – 24 czerwca, tj. uroczystość Narodzenia 
Św. Jana Chrzciciela) oraz św. Anny (26 lipca), co odnotowuje także opraco-
wanie Szyszków i materiały z dziejów Szyszkowa nad Prosną (Szyszków 2015,  
s. 33). Ponadto w okresie powojennym w szyszkowskiej kaplicy były odprawiane 
nabożeństwa majowe, czerwcowe i październikowe, zgodnie z ówczesnym 
zwyczajem. Kaplica ta służyła także jako miejsce przygotowywania dzieci przez 
katechezę do Pierwszej Komunii św., a opiekę nad nią sprawował ks. prałat 
Błażej Kawalec – proboszcz parafii św. Walentego w Praszce. 

Ku współczesności
28 czerwca 1988 roku ks. abp dr Stanisław Nowak, mając na uwadze ko-

nieczność zintensyfikowania duszpasterstwa w Praszce, zlecił ks. Stanisławowi 
Gasińskiemu opiekę duszpasterską nad mieszkańcami południowo-wschodniej 
części tego miasta oraz nad dwiema miejscowościami: Szyszkowem i Wygiełdo-
wem. Zanim powstał kościół na Makowym Wzgórzu, proboszcz nowo powoła-
nej parafii Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa w Praszce właśnie w kaplicy 
św. Jana Chrzciciela w Szyszkowie sprawował regularnie Msze św. w tygodniu 
i niedziele. Ponieważ kaplica była w stanie krytycznym, w czerwcu i lipcu 1988 
roku wstępnie odrestaurował on kaplicę. Dach, który wymagał szczególnej 
renowacji, został pokryty blachą teflonową przywiezioną – dzięki przychylno-
ści ordynariusza miejsca – przez ks. St. Gasińskiego jako dar po zakończeniu 
przez niego wcześniejszej budowy Domu Samotnej Matki i Dziecka w Żarkach. 
Nowy proboszcz także w darze wyposażył kaplicę w paramenty liturgiczne. 
Wykorzystując czas budowy kościoła parafialnego Świętej Rodziny w Praszce, 
w październiku 1999 roku skierował szesnastoosobową firmę budowlaną do 
przeprowadzenia drugiego, gruntownego remontu kaplicy św. Jana Chrzciciela 
w Szyszkowie. Zostały przeprowadzone następujące prace: budowa posadzki, 
ołtarza, renowacja figur, wykonanie ławek, wymiana okien, drzwi, oświetlenia, 
remont wieżyczki, wyposażenie kaplicy w profesjonalne nagłośnienie i terenu 
obok niej, przesunięcie i wymiana ogrodzenia przy braku przychylności niektó-
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rych mieszkańców wioski. Pomoc fizyczną okazali niektórzy mieszkańcy Szysz-
kowa, co jest odnotowane w kronice parafialnej: Jerzy Sas, Zbigniew i Ryszard 
Zimnowoda, Stanisław Szpiler, Stanisław Janiszewski, Zofia i Bogdan Malińscy, Jan 
Pyziak, Henryk Smolarz, Jan Nosal, Maria Zimnowoda, Irena i Bronisław Michno. 

Ogrodzenie kaplicy 
w latach pięćdziesiątych 
zostało cofnięte od stro-
ny zachodniej do ścia-
ny kaplicy, by poszerzyć 
drogę, ale równocześnie 
naraziło to ścianę kapli-
cy na nieustanne zawil-
gocenie z powodu zbie-
rającej się tam wody. 
Wkraczając w trzecie 
wiary tysiąclecie, kapli-
cę w Szyszkowie nawie-

dziła kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, którą przekazał ks. abp 
Stanisław Nowak w czasie zamknięcia roku świętego w archikatedrze często-
chowskiej 12 stycznia 2002. O sile ducho-
wego przeżycia wynikającego ze spotkania  
z Maryją świadczy pamiątkowa marmurowa 
tablica, ufundowana przez czcicieli Matki Bo-
żej w Szyszkowie: „Za pontyfikatu Ojca Św. 
Jana Pawła II, gdy pasterzem Archidiecezji 
Częstochowskiej był J.E. ks. abp. Stanisław 
Nowak, a pierwszym proboszczem parafii 
Świętej rodziny w Praszce był ks. kanonik 
Stanisław Gasiński, wikariuszem ks. Józef 
Ogorzały, sołtysem wsi Szyszków był Jerzy 
Sas, a przewodnicząca tutejszej Rady Kapli-
cy Św. Jana Chrzciciela Marianna Zimnowo-
da z kaplicy tej nasze rodziny w Szyszkowie 
nawiedziła Matka Boska Częstochowska  
w Jej cudownym znaku Jasnogórskim Obra-
zie. W uroczystość Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny wierni Jej czciciele 
w Szyszkowie 08.XII.2001 rok”.  
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Szyszkowska kaplica dzisiaj 
Szczególną opiekę nad 

kaplicą od 1988 do śmierci 
w 2009 r. sprawowała Ma-
rianna Zimnowoda. Troskę 
o kaplicę przejęli następnie: 
Zofia Wójcik, Anna Jurczyk, 
Zofia Malińska, Władysława 
Szpiler, Jerzy Sas, Jan Nosal, 
Szymon Przygoda – jako mi-
nistrant, lektor i opiekun ka-
plicy – ze swoją rodziną oraz 

Bogusław Kik – reprezentujący Szyszków w Radzie Duszpasterskiej Parafii Świę-
tej Rodziny na Kalwarii w Praszce. Mieszkańcy Szyszkowa: Teresa i Bogusław Kik, 
Maria Binek, Anna Jurczyk, Irena Haładyn, Jan Nosal i Zofia Malińska 14 grudnia 
2018 roku zakupili do kaplicy św. Jana Chrzciciela elektroniczne organy. 

Wszyscy mieszkańcy Szyszkowa i ich rodziny są zawierzani opiece Świętej 
Rodziny, Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia ukoronowanej w 2015 roku papieski-
mi koronami i św. Jana Chrzciciela w każdą niedzielę i uroczystości na Mszy św.  
o godz. 11.00 w kościele parafialnym Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce 
oraz o 14.00 w szyszkowskiej kaplicy. Odprawiane są tam również nabożeństwa 
majowe, czerwcowe i październikowe. Uroczystość odpustowa przeżywana 
jest zwykle w niedzielę najbliższą dacie 24 czerwca – uroczystości Narodzenia  
św. Jana Chrzciciela. W związku z przygotowaniami do Jubileuszu 100. roczni-
cy powstania kaplicy św. Jana Chrzciciela w Szyszkowie, na zebraniu 16 lutego 
2020 roku w tej sprawie powstał komitet jubileuszu tego miejsca kultu, do któ-
rego należą: ks. prałat dr Stanisław Gasiński – proboszcz i przewodniczący, ks. 
Piotr Kamiński – wikariusz, Maria Binek – sekretarz, Mieczysław Domański, Ma-
ria Gadomska, Bogusław Kik – skarbnik, Zofia Malińska, Tadeusz Patyk – sołtys, 
Wiesława Muchajer – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Szyszkowie, 
Dorota Przygoda, Jerzy Sas. Komitet zakreślił zakres kolejnego remontu kaplicy, 
który obejmować będzie między innymi: odnowienie ołtarza i ambonki (fundacja 
ks. prałata dr. Stanisława Gasińskiego), paramentów liturgicznych, ufundowanie 
tabernakulum (fundacja p. Kazimierza Pychyńskiego), by mógł już na stałe być 
obecny Pan Jezus Eucharystyczny w Szyszkowie, malowanie wewnątrz kaplicy, 
remont ścian zewnętrznych, remont wieżyczki oraz dachu kaplicy, malowanie 
ogrodzenia, uzupełniające położenie kostki brukowej, wybudowanie zadaszenia 
dla wiernych uczestniczących we Mszy świętej poza kaplicą ze względu na małą 
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jej kubaturę, wykonanie systemu wentylacyjnego, dwóch krat okiennych i nowej 
bramy, wykonanie szafy na szaty liturgiczne, środki czystości itp., przygotowanie 
tablicy pamiątkowej jubileuszu 100-lecia jej istnienia, wykonanie tablicy ogło-
szeń, stołu ofiarnego, przygotowanie uroczystości jubileuszowych. 

Na wsparcie finansowe tego przedsięwzięcia zbierane były ofiary 23 lutego 
2020 roku po wszystkich Mszach Świętych w kościele parafialnym Świętej Ro-
dziny na Kalwarii w Praszce oraz 1 marca 2020 roku także po wszystkich Mszach 
świętych w kościele parafialnym pw. Trójcy Świętej w Gorzowie Śląskim. Ofiary 
są zbierane także w domach w Szyszkowie przez przedstawicieli Komitetu przy-
gotowania 100-lecia owej kaplicy. 

Zaproszenie 
Świętowanie 100-lecia kaplicy św. Jana Chrzciciela w Szyszkowie na terenie 

Parafii Świętej Rodziny w Praszce odbędzie się we wspomnienie Męczeństwa 
św. Jana Chrzciciela, 29 sierpnia (sobota) 2020 roku o godz. 16.00. Warto 
podkreślić, że uroczystości pod przewodnictwem Jego Ekscelencji ks. abp. dr. 
Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, przypadają w roku beatyfikacji 
ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II, 100-lecia 
Cudu nad Wisłą.  Serdecznie zapraszamy. 

 Szyszków, 26.02.2020 r.
Komitet uczczenia 100-lecia kaplicy
św. Jana Chrzciciela w Szyszkowie 
przy Parafii Świętej Rodziny w Praszce

PROŚBA O WSPARCIE REMONTU KAPLICY W SZYSZKOWIE 
PRZED UROCZYSTOŚCIĄ JUBILEUSZOWĄ 100-LECIA JEJ ISTNIENIA

Rok 2020 jest bardzo ważny dla mieszkańców Szyszkowa i całej Parafii Świę-
tej Rodziny w Praszce – przed 100 laty, w trudnych i biednych czasach miesz-
kańcy Szyszkowa pod przewodnictwem ks. Franciszka Haładyna – salezjanina 
wznieśli kaplicę św. Jana Chrzciciela dla chwały Bożej i duchowego pożytku lu-
dzi. W związku z tym 29 sierpnia 2020 r. o godz. 16.00 odbędą się w naszej ka-
plicy uroczystości jubileuszowe pod przewodnictwem metropolity częstochow-
skiego JE ks. abp. dr. Wacława Depo.

Dla godnego przygotowania naszej kaplicy na ten wyjątkowo ważny dzień,  
a tym samym dla oddania czci naszym przodkom, którzy ją wznieśli, koniecznością 
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jest przeprowadzenie remontu zarówno jej samej, jak i otoczenia. W związku z tym, 
zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, w kaplicy św. Jana Chrzciciela w Szyszkowie 
odbyło się 16 lutego 2020 r. zebranie wiernych, na którym uformował się Komitet 
uczczenia 100-lecia kaplicy, w którego skład weszli: ks. prałat Stanisław Gasiński – 
proboszcz i przewodniczący, ks. Piotr Kamiński – wikariusz, Maria Binek – sekretarz, 
Mieczysław Domański, Maria Gadomska, Bogusław Kik – skarbnik, Zofia Malińska, 
Tadeusz Patyk – sołtys, Wiesława Muchajer – przewodnicząca Koła Gospodyń Wiej-
skich w Szyszkowie, Dorota Przygoda, Jerzy Sas.

Komitet ten zgodnie z podpisaną decyzją określił następujący zakres prac: 
przeprowadzenie remontu wieżyczki oraz dachu kaplicy, remont ścian ze-
wnętrznych, wykonanie systemu wentylacyjnego, renowacja ołtarza i ambonki 
(fundacja miejscowego ks. proboszcza), zamontowanie nowego tabernakulum 
(fundacja p. Kazimierza Pychyńskiego), malowanie kaplicy wewnątrz, uzupeł-
niające położenie kostki brukowej, wykonanie lekkiego zadaszenia przed desz-
czem i słońcem przy kaplicy, wykonanie dwóch krat okiennych w związku z zain-
stalowaniem tabernakulum, wykonanie nowej bramy, renowacja paramentów 
religijnych: kielicha, krzyża, pateny, dzwonków, zakup jubileuszowego ornatu, 
mszału, wykonanie szafy na szaty liturgiczne, środki czystości itp., wykonanie 
tablicy ogłoszeń i stołu ofiarnego, przygotowanie uroczystości oraz wykonanie 
tablicy pamiątkowej jubileuszu 100-lecia kaplicy. Niewielka wspólnota wier-
nych w Szyszkowie nie jest w stanie sama sprostać finansowo temu zadaniu.  
W związku z tym zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe tego przedsię-
wzięcia także osób spoza naszej parafii.
   Za zrozumienie i oferowaną pomoc już dziś skła-
damy serdeczne „Bóg zapłać!”. Wpłat można do-
konywać podczas odwiedzin przedstawicieli Komi-
tetu każdego miesiąca do czerwca, u skarbnika lub 
na konto bankowe Komitetu w Banku Spółdziel-
czym w Zawadzkim – oddział Gorzów Śląski, 
nr 11 8909 0006 0060 0600 2621 0001 z tytu-

łem wpłaty „Remont kaplicy”.

Z wyrazami szacunku 
Ks. prałat Stanisław Gasiński – proboszcz,

przewodniczący Komitetu Jubileuszu
Maria Binek – sekretarz, Bogusław Kik – skarbnik
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PIĄTA ROCZNICA KORONACJI KORONAMI PAPESKIMI 
CUDOWNEGO WIZERUNKU KALWARYJSKIEJ MATKI ZAWIERZENIA 

12 WRZEŚNIA 2020 ROKU 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. 17.00.

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

SUMA DLA UCZCZENIA MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ PALESTYNY 
– 25 PAŹDZIERNIKA 2020 ROKU, GODZ. 11.00

Sto  lat temu łaciński patriarcha Jerozolimy w czasie uroczystego ingresu do 
Bazyliki Grobu Pańskiego, a miało to miejsce 15 lipca 1920 roku, po raz pierw-
szy zawierzył swoją diecezję Najświętszej Marii Pannie dla której wzywał tytułu 
Królowej Palestyny. Od tej pory ów patriarcha ustanowił nie tylko święto Matki 
Bożej Królowej Palestyny ale również ufundował Sanktuarium Matki Bożej Kró-
lowej Palestyny Deir Rafat, w bardzo pięknym miejscu w Ziemi Świętej, niestety 
rzadko odwiedzanym przez pielgrzymów. Święto Matki Bożej Królowej Palesty-
ny zostało zatwierdzone przez Stolicę Apostolską w 1933 roku, kiedy to był ob-
chodzony Jubileusz Odkupienia ogłoszony przez  papieża Piusa XI wynikający  
z 1900 rocznicy śmierci Jezusa Chrystusa. Składając te okoliczności do siebie mo-
żemy zobaczyć jak wielką wagę papież przywiązywał do tego tytułu Matki Bożej 
Królowej Palestyny i do Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie. Na-
tomiast Święty Jan Paweł II w 1994 roku wybrał Matkę Bożą Królowe Palestyny 
na patronkę Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie. Po raz  pierw-
szy w Polsce święto Matki Bożej Królowej Palestyny było obchodzone zgod-
nie z zaleceniem Wielkiego Magisterium Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu  
w Jerozolimie 2017 roku. W niedzielę 29 października 2017 r. na Jasnej Górze 
po raz pierwszy została zorganizowana Pielgrzymka Zakonu Rycerskiego Świę-
tego Grobu Bożego w Jerozolimie z okazji święta Matki Bożej Królowej Palesty-
ny.  Mszy św. odprawionej o godz. 11.00 przed Cudownym Obrazem z udziałem 
dam i kawalerów Zakonu przewodniczył i homilię wygłosił kard. Kazimierz Nycz, 
Wielki Przeor Zwierzchnictwa w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu  
w Jerozolimie, metropolita warszawski. Po raz drugi w naszej Ojczyźnie uroczy-
stość ku czci Matki Bożej Królowej Palestyny Patronki OESSH obyła się również 
na terenie Maryjnej archidiecezji, w Archidiecezjalnym Sanktuarium Pasyjno-
-Maryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Praszce w ostatnią niedzielę  
28 października2018 roku na Kalwarii w Praszce pod przewodnictwem J.E. ks. 
bp. prof. Antoniego Długosza z Częstochowy. Na Kalwarię w Praszce przybyli 
Kawalerowie i Damy Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozoli-
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mie z terenu całej Polski, na czele ze Zwierzchnikiem Zwierzchnictwa w Polsce  
J.E. Józefem Dąbrowskim. Uroczystość Patronki Zakonu MB Królowej Palestyny 
27 października 2019 roku odbyła się w  Sanktuarium Matki Bożej Kodeńskiej – 
Królowej Podlasia – Matki Jedności w diecezji siedleckiej pod przewodnictwem 
JE Ks. Bp. dr. Piotra Sawczuka, Ordynariusza Diecezji Drohiczyńskiej z udziałem JE 
Ks. Bp Seniora Antoniego Pacyfika Dydycza C*SSH. Również w tym dniu także na 
Kalwarii w Praszce dla z racji istniejącej na niej jedynej w Polsce i Europie kaplicy 
pw. Matki Bożej Królowej Palestyny odbyła się uroczystość ku Jej czci dla lokalnej 
„Delegatury częstochowskiej” Zakonu OESSH pod przewodnictwem sumiasty ks. 
prof. prał. Kazimierza Szymonika, ks. prał. dra Jana Bieleckiego (homilia), ks. inf. 
dra  Mariana Mikołajczyka, ks. prał. dra Stanisława Gasińskiego. Po raz czwarty 
Świto Matki Bożej Królowej Palestyny zostanie obchodzone dla  Zakonu Rycerskie-
go Grobu Bożego w Jerozolimie – Zwierzchnictwa w Polsce na Kalwarii w Praszce. 
Uroczysta suma zostanie odprawiona  25 października 2020 roku o godz. 11.00 
w kościele Świętej Rodziny na którą serdecznie zapraszamy wszystkich wiernych. 

Procesja żałobna po terenie Kalwarii  
i Msza św. za zmarłych dobroczyńców Kalwarii w Praszce  

- 1 listopada, godz. 11.00     

„Delegatura Częstochowska” Zakonu OESSH Zwierzchnictwa w Polsce na Kalwarii w Praszce.
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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-błagal-
na w intencji Ojczyzny. Bezpośrednio po tej 
Eucharystii udamy się procesjonalnie do 
Miejsca Ojczyźnianego na Kalwarii w Prasz-
ce, dedykowanego Obrońcom Granic naszej 
Ojczyzny. Na szczycie Kalwarii w Praszce od-
mówimy modlitwę za Ojczyznę ks. Piotra 
Skargi a przedstawiciele naszej społeczeń-
stwa złożą kwiaty i zapalą znicze.

KALWARIA W PRASZCE MIEJSCE MODLITWY O POKÓJ  
I EKSPIACJI ZA NIEZAWINIONE CIERPIENIA  

OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ 
 ROZPOCZĘSTEJ NA TEJ ZIEMI

1. Ekspiacja ta ma charakter religijny a nie wynika z podejścia sądowego. Nie jest  
zadośćuczynieniem czy retrybucją - sprawiedliwą odpłatą za przestępstwo.

2. To nie jest dochodzenie sprawiedliwości przez sądem. Chcemy nawiązać 
nową relację przez szukanie pojednania między ofiarą a katem na drodze po-
jednania w Bogu.

3. Ekspiacja ta ma charakter modlitewny i ofiarniczy. Tu nie chodzi  
o sprawiedliwość rozstrzygania w sądzie, ale o miłosierdzie i miłość.

 4. Chodzi o nowy wymiar relacji między człowiekiem, który zawinił i ten wobec 
którego zawiniono, czyli wobec ofiary. W Starym Testamencie Wj 21,23-24  
było „oko za oko, ząb za ząb”. W Nowym Przymierzu Chrystus nakazuje kochać 
nieprzyjaciół.

5. To jest ekspiacja w duchu Encykliki Dives in misericordia – druga encykli-
ka Jana Pawła II ogłoszona została 30 listopada 1980 w Watykanie, wg której 
„Sprawiedliwość rozumiana według litery prawa staje się niesprawiedliwo-
ścią” „summum ius summa iniuria”.

6. Ekspiacja ma nas wyzwolić z nienawiści a otworzyć na przebaczenie w imię 
miłości Chrystusa.
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Życiorys bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 

Stefan Wyszyński, Sługa Boży 
urodził się 3 sierpnia 1901 r.  
w Zuzeli nad Bugiem, na pogra-
niczu Mazowsza i Podlasia. Od 
1920 r. kształcił się w Wyższym 
Seminarium Duchownym we 
Włocławku. 3 sierpnia 1924 r.  
z rąk bp Wojciecha Owczarka 
przyjął święcenia kapłańskie. 
W latach 1925 – 1929 kontynu-
ował naukę na Wydziale Prawa 
Kanonicznego, a także Wydziale 
Prawa i Nauk Społeczno – Eko-
nomicznych KUL. W 1929 r. uzy-
skał doktorat na podstawie roz-
prawy Prawa rodziny, Kościoła  
i państwa do szkoły. Rok póź-
niej został profesorem prawa kanonicznego i socjologii w Wyższym 
Seminarium Duchownym we Włocławku. Działał też w redakcji „Ate-
neum Kapłańskiego” (od 1932 r. pełnił funkcję redaktora naczelne-
go), a także na Uniwersytecie Robotniczym i w solidacji mariańskiej.  
    Po kampanii wrześniowej musiał ukrywać się przed gestapo (przed 
wojną w swoich publikacjach zdecydowanie przeciwstawiał się nazi-
zmowi). Podczas Powstania Warszawskiego był kapelanem zgrupo-
wania AK „Kampinos”. Po zakończeniu wojny powrócił do Włocławka, 
gdzie zaangażował się w prace nad ponownym otwarciem seminarium. 
Jeszcze w 1945 r. został jego rektorem, a także redaktorem czasopi-
sma „Ład Boży”. W 1946 r. papież Pius XII mianował go biskupem or-
dynariuszem diecezji lubelskiej. Sakrę biskupią przyjął na Jasnej Górze 
12 maja 1946 r., z rąk prymasa Augusta Hlonda. Jako dewizę przyjął 
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hasło Soli Deo (Jedynemu Bogu). Dwa lata później, po śmierci kar-
dynała Hlonda, został podniesiony do godności arcybiskupa metro-
polity warszawsko – gnieźnieńskiego, prymasa Polski, a 12 stycznia 
1953 r. otrzymał kapelusz kardynalski, którego nie mógł odebrać oso-
biście, gdyż władze komunistyczne odmówiły mu wydania paszportu. 
 Dnia 14 lutego 1950 r. prymas Wyszyński, jako głowa polskiego Kościo-
ła zawarł porozumienie z władzami PRL. W zamian za potępienie wciąż 
walczących oddziałów partyzanckich oraz uznanie nowej granicy zachod-
niej uzyskał zgodę na naukę religii w szkołach i działalność KUL. Ugoda 
trwała krótko. Już 25 września 1953 r. prymas został aresztowany. Do 
jesieni 1956 r. przebywał w kolejnych miejscach odosobnienia: Rywał-
dzie Królewskim (do 12 października 1953 r.), Stoczku Warmińskim (do 
6 października 1954 r.), Prudniku Śląskim (do 26 października 1955 r.) 
oraz Komańczy (do 28 października 1956 r.). Podczas pobytu pryma-
sa w Komańczy powstał tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskie-
go, pomyślanych jako odnowienie ślubów lwowskich Jana Kazimierza 
z czasów Potopu szwedzkiego. Ponieważ kardynał Wyszyński wciąż był 
więziony, tekst ślubów odczytał bp Michał Klepacz 26 sierpnia 1956 r., 
w obecności blisko miliona pielgrzymów, przybyłych na Jasną Górę.  
Po odzyskaniu wolności prymas, w latach 1957 – 1966 prowadził Wielką 
Nowennę, która miała przygotować naród na obchody Tysiąclecia Chrztu 
Polski. Nowenna zakończyła się 3 maja 1966 r. Aktem Oddania Narodu 
Matce Bożej za wolność Kościoła w Polsce i na świecie. Kardynał Wyszyń-
ski był też jednym z inicjatorów słynnego orędzia biskupów polskich i bi-
skupów niemieckich, co spotkało się z ostrą reakcją władz komunistycz-
nych. Pozostawał aktywnym uczestnikiem obrad Soboru Watykańskiego 
II, podczas którego złożył na ręce papieża Pawła VI memoriał Episkopatu 
Polski w sprawie ogłoszenia Maryi Matką Kościoła. Prośba ta została speł-
niona 21 listopada 1964 r. Wobec napiętej sytuacji polityczno – społecznej 
w naszym kraju prymas Wyszyński podejmował starania mające na celu 
łagodzenie konfliktów na linii rząd – opozycja. W latach 1980 – 1981 peł-
nił rolę pośrednika w negocjacjach pomiędzy władzą, a „Solidarnością”. 
  Prymas Polski Stefan kardynał Wyszyński zmarł 28 maja 1981 r. w Warsza-
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wie, w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Miał 80 lat, z których 57 
przeżył jako kapłan. Trumna z jego ciałem spoczęła w podziemiach katedry 
św. Jana w Warszawie, a  pogrzeb stał się wielką manifestacją narodową.  
    Przez dziesięciolecia swojej posługi prymas Wyszyński zdołał przepro-
wadzić polski Kościół przez niezwykle trudne dla jego funkcjonowania 
lata komunizmu. Najlepszym świadectwem szacunku, na jaki zasługuje 
ta niezwykła postać jest hołd, jaki oddał jej Jan Paweł II podczas inaugu-
racji swojego pontyfikatu, 22 października 1978 r.: Nie byłoby na stolicy 
tego Papieża – Polaka (...) gdyby nie było Twojej wiary nie cofającej się 
przed więzieniem i cierpieniem, Twojej heroicznej nadziei, Twojego zawie-
rzenia bez reszty Matce Kościoła, gdyby nie było Jasnej Góry i tego całego 
okresu dziejów Kościoła w Ojczyźnie naszej, który jest związany z Twoim 
biskupim i prymasowskim posługiwaniem.

W uznaniu zasług Sejm Rzeczypospolitej ogłosił rok 2001 Rokiem Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego. Proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia 
trwał 30 lat. Rozpoczął się w 1989 roku, czyli osiem lat po jego śmierci. 
Dnia 6 lutego 2001 zakończony został proces beatyfikacyjny. Dokumenty 
zebrane w ciągu 12 lat jego trwania przez Trybunał Beatyfikacyjny zostały 
przekazane do watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacji. W styczniu 
br. komisja lekarzy w watykańskiej kongregacji zatwierdziła dokumenta-
cję dotyczącą cudu. Niewytłumaczalne z medycznego punktu widzenia 
uzdrowienie - które jest powodem wydania decyzji o beatyfikacji - doty-
czy 19-latki ze Szczecina, która w 1988 r. zachorowała na nowotwór tar-
czycy i nie dawano jej szans na przeżycie. Wtedy grupa sióstr zakonnych 
i innych osób rozpoczęła modlitwy o uzdrowienie za wstawiennictwem 
prymasa Stefana Wyszyńskiego. Uzdrowienie nastąpiło nagle i zostało 
uznane za trwałe. W Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych toczyło się też 
osobne postępowanie kanoniczne, zakończone w grudniu 2017 r. wy-
daniem dekretu o heroiczności cnót Prymasa Tysiąclecia, podpisanego 
przez papieża. Dekret rozpoczyna się od słów z listu św. Jana Pawła II do 
kard. Wyszyńskiego z 30 października 1979 r. „Zawsze byłem przekonany 
o tym, że Duch Święty powołał Waszą Eminencję w wyjątkowym mo-
mencie dziejów ojczyzny i Kościoła - i to nie tylko Kościoła w Polsce, ale 
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Błogosławiona  
Hanna Chrzanowska 

Urodziła się 7. X. 1902 r.  
w Warszawie) w rodzinie zasłu-
żonej dla polskiej nauki i kultury 
oraz pielęgniarstwa polskiego.  
W 1910 r. rodzice Hanny przenoszą 
się do Krakowa. W Krakowie Han-
na uczy się najpierw prywatnie. 
a następnie w Gimnazjum Sióstr 
Urszulanek. Po maturze przecho-
dzi krótki kurs pielęgniarski, aby 
nieść pomoc ofiarom wojny pol-
sko – bolszewickiej. W grudniu 
1920 r. Hanna rozpoczyna studia 
polonistyczne na Uniwersytecie 
Jagiellońskim oraz w Warszaw-

także i w całym świecie. Patrzyłem na to trudne, ale jakże błogosławione 
wezwanie od czasów mojej młodości - i dziękowałem za nie Bogu, jako za 
łaskę szczególną dla Kościoła i Polski” - napisał polski papież. Następnie 
dekret zaakceptowała komisja teologów. Ostatnim etapem była niedaw-
na aprobata komisji kardynałów i biskupów. Prymas Tysiąclecia, kardynał 
Stefan Wyszyński, zostanie beatyfikowany 7 czerwca 2020 roku o czym 
poinformował metropolita warszawski, kardynał Kazimierz Nycz. Cere-
monia odbędzie się w Warszawie na placu Piłsudskiego. Beatyfikacji do-
kona papieski wysłannik, prefekt Kongregacji do spraw Kanonizacyjnych 
kardynał Giovanni Angelo Becciu. Beatyfikacja oznacza uznanie przez Ko-
ściół katolicki osoby zmarłej za błogosławioną. 

(opr. Ks. St. G.)
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skiej Szkoły Pielęgniarstwa, aby całkowicie poświęcić się pielęgniarstwu. 
Po ukończeniu szkoły w 1924 r. wyjeżdża na stypendia do Francji i Belgii 
gdzie pogłębia swą wiedzę, zwłaszcza w zakresie pielęgniarstwa społecz-
nego. Przyczynia się również w znacznym stopniu do powołania w 1937 r. 
Katolickiego Związku Pielęgniarek Polskich. Wybuch II Wojny Światowej 
przynosi Hannie wiele bolesnych przeżyć. Mimo tych tragicznych do-
świadczeń nie upada na duchu. Już na początku wojny wraca do Krakowa 
i zgłasza się na ochotnika do pracy w Polskim Komitecie Opiekuńczym, 
poświęcając wszystkie swe siły opiece nad uchodźcami, więźniami i prze-
siedlonymi. Pracuje niezwykle ofiarnie, często z narażeniem zdrowia i ży-
cia. Po wojnie Hanna Chrzanowska rozpoczyna pracę w Uniwersyteckiej 
Szkole Pielęgniarsko – Położniczej jako kierowniczka działu pielęgniarstwa 
społecznego. Wyjeżdża na stypendium do USA, gdzie pogłębia swą wie-
dzę w zakresie pielęgniarstwa domowego. Zdobyte doświadczenie wy-
korzystuje organizując pielęgniarstwo przyszpitalne i domowe. W 1957 r. 
Hanna Chrzanowska obejmuje funkcję dyrektorki Szkoły Pielęgniarstwa 
Psychiatrycznego w Kobierzynie, a w rok później, po niespodziewanej 
likwidacji tej placówki, przechodzi na wcześniejszą emeryturę. Nadal 
jednak pozostaje obecna w życiu środowiska pielęgniarskiego. Bierze 
czynny udział w pracach Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Opra-
cowuje, cieszący się wielkim uznaniem, podręcznik – „Pielęgniarstwo  
w otwartej opiece zdrowotnej”. Publikuje fachowe artykuły na łamach 
czasopism pielęgniarskich. Pełniąc wiele znaczących funkcji w strukturach 
szkolnych oraz innych instytucjach środowiska pielęgniarskiego Hanna 
Chrzanowska nie ukrywa swoich przekonań religijnych oraz przywiąza-
nia do wartości chrześcijańskich. Przeciwnie, daje swoim życiem czytelne  
i przejrzyste świadectwo wiary. Taka postawa budzi szacunek i uznanie, 
zwłaszcza wśród uczennic i współpracowników a rodzi niechęć, a nawet 
określone represje ze strony władz komunistycznych. Emerytura nie 
oznacza dla Hanny stanu odpoczynku. Zna bowiem z autopsji problemy 
wielu schorowanych ludzi – samotnych, opuszczonych i niepełnospraw-
nych, pozbawionych jakiejkolwiek opieki. Idąc za głosem wewnętrznego 
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natchnienia postanawia zorganizować dla nich opartą o struktury ko-
ścielne i niezależną od niewydolnej państwowej służby zdrowia fachową 
pomoc pielęgniarską. Przy moralnym i materialnym wsparciu ze stro-
ny władz kościelnych, organizuje placówki pielęgniarstwa parafialnego  
w Krakowie i całej archidiecezji. Obdarzona charyzmatyczną osobowo-
ścią skupia wokół tego dzieła szerokie grono współpracowników i wo-
lontariuszy Są wśród nich pielęgniarki, siostry zakonne, klerycy, księża, 
lekarze, profesorowie i studenci. Z ich pomocą organizuje dla swoich 
podopiecznych rekolekcje wyjazdowe, które przywracają chorym radość 
życia i dodają sił do niesienia codziennego krzyża. Dzięki jej staraniom 
upowszechnia się zwyczaj odprawiania Mszy św.: w domu chorego oraz 
odwiedzin chorych w ramach wizytacji duszpasterskich. Wiele uwagi 
Hanna Chrzanowska poświęca nadal środowisku pielęgniarskiemu, trosz-
cząc się o duchowy i etyczny poziom pielęgniarek położnych. Organizu-
je dla nich okresowe konferencje i doroczne rekolekcje. Rozpowszech-
nia wnikliwie ułożony „Rachunek sumienia pielęgniarki. Na wszystkich 
polach pracy z chorymi, Hanna Chrzanowska współpracuje ściśle  
z ks. kard. Karolem Wojtyłą. Na jego wniosek, Ojciec św.: Paweł VI odzna-
cza ją medalem „Pro Ecclesia et Pontilice”. Hanna Chrzanowska umiera 
w Krakowie, 29. IV. 1973 r. Uroczystościom pogrzebowym na Cmentarzu 
Rakowickim przewodniczy ks. kard. Karol Wojtyła. W homilii pogrzebo-
wej powiedział m.in. „Dziękujemy Ci Pani Hanno, że byłaś wśród nas (…) 
jakimś wcieleniem Chrystusowych błogosławieństw z Kazania na Górze, 
zwłaszcza tego, które mówi: błogosławieni miłosierni”. Z zapisków, z jej 
korespondencji, dowiadujemy się, jak dyskretną była jej religijność. Na 
co dzień żyła Eucharystią i Ewangelią. Kochała muzykę Beethovena, słu-
chała Pendereckiego, bywała w teatrach i niekiedy w Piwnicy pod Ba-
ranami. Postępująca choroba nowotworowa osłabiała ją. Przykuta do 
łóżka pamiętała o chorych, przekazując im swój skromny dobytek. Zmar-
ła 29 kwietnia 1973 roku w opinii świętości.  Jej beatyfikacja nastąpiła  
28 kwietnia 2018 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Ła-
giewnikach. ( opr. Ks. St. G. )
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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 roz-
woju 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 dotychczaso-
we wsparcie dla tego Bożego 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 
Redaguje zespół:  – ks. dr Stanisław Gasiński, Ks. mgr Piotr Kamiński


