
Zaproszenie
do uczczenia Matki Bożej  
Królowej Palestyny na Kalwarię w Praszce

Modlitwa do Matki Bożej Królowej Palestyny,  
Patronki Zakonu

Przychodzimy do Ciebie, Dziewico Maryjo, 
Królowo Ziemi Chrystusa, aby Cię wielbić,  
aby Ci dziękować i zawierzać Ci wszystkie Twoje dzieci, 
wszystkich mieszkańców i pielgrzymów tej Ziemi.

Dziewico, Córko Syjonu, ucz nas miłości, którą obdarzasz 
wszystkich, bez żadnej różnicy. Pokaż nam swoje  
miłosierne serce i daj nam Twoją jasność widzenia.

Jak w czasach Nazaretu – ucz nas uważnie słuchać głosu 
Boga i Jego Słowa życia. Naucz nas wierności w codzien-
nej pracy i ciszy zdolnej do tworzenia głębokiej komunii.

Jak w Kanie – czuwaj nad rodzinami, 
aby nie brakowało w nich radości i jedności.

Jak na ulicach Galilei i Judei – poprzedzaj nas na ścieżce 
prowadzącej po śladach Twojego umiłowanego Syna 
aż do najwyższej ofiary u stóp Kalwarii.

Tak jak w Wieczerniku – wstawiaj się za darem Ducha, 
który woła w nas: „Abba”.

Jedyny Ojcze dla żydów, chrześcijan i muzułmanów, 
pomóż nam wszystkim chodzić po ścieżkach przebacze-
nia i pojednania, aby mogły upaść mury, które nas dzielą.

Matko Księcia Pokoju, obdarz nas również smakiem  
Nieba, który podtrzyma naszą nadzieję, że wkrótce 
„sprawiedliwość i pokój pocałują się” na tej Ziemi Świętej 
i na całym świecie.



Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego  
w Jerozolimie – Zwierzchnictwo w Polsce  

ma zaszczyt zaprosić do uczczenia  
swojej Patronki – 

Matki Bożej Królowej Palestyny,  
przy alei ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego 24  

na Kalwarię w Praszce

28 października 2018 r.  
o godz. 10.00.

Uroczystości tej będzie przewodniczył  
i słowo Boże wygłosi 

Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup 
prof. dr hab. Antoni Długosz 

z Częstochowy 

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. 
Józef Dąbrowski CSSH  
Zwierzchnik OESSH  

w Polsce 

ks. prałat   
Stanisław Gasiński CSSH 

Proboszcz i Kustosz   
Kalwarii w Praszce  

Kaplica Matki Bożej Królowej Palestyny na Kalwarii w Praszce


