
Zaproszenie
Do uczczenia Matki Bożej  
Królowej Palestyny na Kalwarię w Praszce

Modlitwa do  błogosławionego Bartolo Longo 

O Błogosławiony Bartolo Longo, 
Ty, który ukochałeś Maryję sy-
nowską miłością i rozpowszech-
niłeś do Niej nabożeństwo 
przez odmawianie Różańca 
Świętego, a przez Jej wstawien-
nictwo otrzymałeś obfite łaski, 
aby kochać i służyć Chrystuso-
wi, poświęcając siebie opusz-
czonym dzieciom, uproś nam 
łaskę życia w duchu modlitwy  
i zjednoczenia z Bogiem, abyś- 
my Go kochali, podobnie jak Ty 
w naszych braciach.

Ty, który przy końcu swego ziemskiego pielgrzymowa-
nia powiedziałeś, że nigdy nie przestawałeś się modlić  
za wszystkich cierpiących, zmartwionych i nieszczęś- 
liwych, ufając w Opatrzność Bożą i we wstawiennic-
two Matki Bożej, wstawiaj się nadal za tymi wszystkimi,  
którzy są wezwani do dalszego prowadzenia Twojego 
dzieła wiary i miłości w Pompei, i za wszystkich, którzy 
odmawiają Różaniec na całym świecie.

Uproś nam to, abyśmy po rozważaniu tu, na ziemi, tajem-
nic radosnych i bolesnych mogli razem z Tobą uczestni-
czyć w radości tajemnic chwalebnych w niebie z Maryją, 
Królową Aniołów i Świętych. Amen.



Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego  
w Jerozolimie – Zwierzchnictwo w Polsce  

ma zaszczyt zaprosić do uczczenia  
swojej Patronki  

Matki Bożej Królowej Palestyny  
na Kalwarię w Praszce

28 października 2018 r.  
o godz. 11.00.

Uroczystości tej będzie przewodniczył  
i słowo Boże wygłosi 

Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup  
dr Wacław Depo  

Metropolita Częstochowski

Z Chrystusowym pozdrowieniem

  

Zakon Rycerski  
Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie –  

Zwierzchnictwo w Polsce  
stosując się do zalecenia  
Wielkiego Magisterium,  

od ubiegłego roku celebruje w ostatnią 
niedzielę października uroczystość 

swojej Patronki Matki Bożej Królowej 
Palestyny, którą w 1994 r.  

ustanowił dla Zakonu św. Jan Paweł II. 
Po raz pierwszy przybyliśmy z tej okazji 

w 2017 r. na Jasną Górę. 

W bieżącym roku pragniemy prosić 
o wstawiennictwo naszej Patronki, 

klękając tym razem przed wizerunkiem 
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia  

na Kalwarii w Praszce. 

Zwierzchnik OESSH  
w Polsce 

dr Józef Dąbrowski  
CSSH

Proboszcz i Kustosz   
Kalwarii w Praszce  

Ks. Prałat dr  
Stanisław Gasiński CSSH


