Sanktuarium Najświętszej Maryi
Panny Kalwaryjskiej w Praszce
archidiecezja częstochowska

„Niech Matka Boża Kalwaryjska króluje
także w Praszce. Módlcie się tam za mnie”
Jan Paweł II

Drodzy Przyjaciele Kalwaryjskiego Sanktuarium w Praszce

SŁOWO ARCYBISKUPA MBTROPOLITY CZĘSTOCHOWSKIEGO DO WIERNYCH
ZIEMI WIELUŃSKIEJ Z OKAZJI POŚWIĘCENIA KALWARII PRASZKOWSKIEJ
13 września 2004 roku

Dzięki Bożej Opatrzności, błogosławieństwu Ojca Świętego Jana Pawła II oraz abp. Stanisława
Nowaka metropolity częstochowskiego, budowa Sanktuarium Kalwaryjskiego w Praszce na Makowym
Wzgórzu trwa pomimo rozmaitych przeszkód już od kilkunastu lat.
Jako proboszcz parafii Świętej Rodziny i kustosz sanktuarium nie bez lęku podejmuję nieustannie
decyzje o dalszej, sukcesywnej rozbudowie obiektów sakralnych na Kalwarii w Praszce.
Dzięki Bożej i ludzkiej pomocy to nowe miejsce kalwaryjskiego kultu na terenie archidiecezji często−
chowskiej ciągle się rozwija. Składam gorące podziękowanie, Bóg zapłać dla wszystkich, którzy doty−
chczas mieli swój udział w tworzeniu tego Bożego dzieła, moim przyjaciołom w kraju i za granicą oraz
miejscowym parafianom.
Drogi przyjacielu, zapraszam Cię serdecznie do odwiedzenia tego świętego i pięknego miejsca,
położonego na ziemi wieluńskiej, gdzie spotykają się granice Śląską, Małopolski i Wielkopolski.
Matka Boża Kalwaryjska, o której mówił Jan Paweł II Wielki, że wychowywała Jego serce od
najmłodszych lat, zgodnie z Jego testamentalnym życzeniem króluje także w Praszce. Ona zaprasza cię
i czeka na ciebie, Drogi Pielgrzymie.
Niech więc zgodnie z intencją Jana Pawła II, wychowuje nas wszystkich przez Jej królowanie
w naszych sercach i umysłach każdego dnia w prawdzie i miłości.
Chcę i to podkreślić, że regularnie, wspólnie z wiernymi modlę się w czasie Mszy św. za wszystkich
dobroczyńców tego miejsca, żywych i zmarłych i za Was Bracia i Siostry, którzy coraz liczniej przy−
bywacie do tego świętego miejsca nad Prosną.
Szczęść Wam Boże Przyjaciele !
Ks. prał. Stanisław Gasiński
Kustosz Sanktuarium Kalwaryjskiego w Praszce

Drodzy Bracia i Siostry,
Wrzesień jest dla wszystkich, zwłaszcza dla nas Polaków, miesiącem poważnej zadumy nad historią człowieka
na ziemi, nad jego wielkością i upadkiem, powołaniem i nędzą duchową. Taką refleksję czynili zwłaszcza w tym
roku mieszkańcy ziemi wieluńskiej wspominając 65−lecie od 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 miejscem uroczystości państwowych i przede wszystkim religij−
nych. To na tym miejscu Wieluń odprawia swoje wielkie modły przywołujące miłosierdzia Bożego na świat
i czcząc Matkę Bożą Pocieszenia.
Straszna wojna światowa 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 Wzgórzu Makowym,
sanktuarium pasyjno−maryjnego. Wymowny rna również ono początek. Z okazji 400−lecia założenia Kalwarii
Zebrzydowskiej przybył umiłowany Ojciec Święty Jan Paweł II do swojego ulubionego miejsca i tamn też poświę−
cił obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej dla Praszki, mówiąc: „Niech Matka Bożą Kalwaryjska króluje również
w Praszce. Módicie 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. Ostatnio dzięki
wielkiej gorliwości i zaradnaści miejscowego proboszcza, jego dobrodziejów i oddanych mu parafian, powstało
wzgórze usiane krzyżami i kaplicami – początek zespołu kalwaryjskiego. Ufam, że to miejsce stanie się ulubionym
dla wiernych z całej okolicy. Będą oni mogli wypraszać największe 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 Misterium Paschalnego wyrażającego się w męce i śrnierci Boga Człowieka i Jego
zmartwychwstaniu jest dla nas najważniejsze. Błogosławieni ci, którzy nam to ułatwiają.
(−) + Stanisław Nowak
ARCYBISKUP METROPOLITA
CZĘSTOCHOWSKI
Częstochowa, 9 września 2004 r.
Wizyta bp. Jana Szkodonia z Krakowa w Sanktuarium

KRÓTKA HISTORIA
Kalwaria Praszkowska znajduje siê na ziemi wieluñskiej, gdzie spotykaj¹ siê granice Œl¹ska,
Ma³opolski i Wielkopolski oraz na pograniczu archidiecezji czêstochowskiej, diecezji opolskiej
i kaliskiej.
Obszar nale¿y do archidiecezji czêstochowskiej i znajduje siê w pó³nocno-zachodniej czêœci Wy¿yny Krakowsko-Czêstochowsko-Wieluñskiej. Dokumenty historyczne podaj¹, ¿e król
W³adys³aw Jagie³³o da³ przywilej powstania miasta Praszka w 1392 r., kiedy to zbudowano
najpierw koœció³ drewniany, który przetrwa³ do XVII wieku, a nastêpnie zbudowano przy rynku
now¹ œwi¹tyniê ku czci Wniebowziêcia Najœwiêtszej Maryi Panny. W XV wieku Praszka by³a ju¿
znan¹ osad¹ górnicz¹, bo w jej okolicy, a szczególnie
na Makowym Wzgórzu, wystêpuj¹ ró¿ne gatunki rud
¿elaza, koloru zastyg³ej krwi. Miejsce to zosta³o uœwiêcone szczególnie ciê¿k¹ prac¹ i ofiar¹, przez któr¹
Chrystus przygotowa³ niejako Makowe Wzgórze w
Praszce pod Kalwariê. Czerwone maki rozsiane od lat
po tym wzgórzu przypominaj¹ kolor Przenajœwiêtszej
Krwi Jezusowej.
S³uga Bo¿y Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II, bardzo
zainteresowany tym miejscem, czêsto przypomina³, ¿e kiedy siê urodzi³, wówczas na wschodzie Polski rozpoczê³a siê nawa³nica bolszewicka. Praszka, podobnie jak ca³a ziemia wieluñska,
prze¿ywa³a dramatyczne okresy. Najbardziej mêczeñskim by³
czas II wojny œwiatowej. To na tê ziemiê spad³y pierwsze
bomby niemieckie. Tu przebiega³a granica miêdzy Drug¹
Rzeczpospolit¹ a Trzeci¹ Rzesz¹. Wielu miejscowych ksiê¿y
zes³ano do obozów koncentracyjnych, g³ównie do Dachau.
Z Praszk¹ zwi¹zana by³a Edyta Stein, jako ¿e jej krewni s¹
pochowani na miejscowym cmentarzu ¿ydowskim, usytuowanym na pó³nocnym stoku Makowego Wzgórza. Jan Pawe³ II
wyniós³ j¹ do chwa³y o³tarzy jako œw. Teresê Benedyktê od
Krzy¿a i og³osi³ wspó³patronk¹ Europy.
W 1988 r. w Praszce powsta³a druga parafia na Makowym
Wzgórzu, obejmuj¹ca wschodni¹ czêœæ miasta. Sta³o siê to
konieczne dlatego, ¿e na tym terenie w latach 70. i 80. XX
wieku wybudowano dla potrzeb rozwijaj¹cego siê intensywnie przedsiêbiorstwa pañstwowego Polmo-Praszka (obecnie Visteon Poland S.A.) nowe osiedle. Pierwsza Msza œw.
zosta³a odprawiona na Makowym Wzgórzu w miejscu, gdzie
obecnie znajduje siê kaplica Narodzenia Matki Bo¿ej (Dom
œw. Anny). 17 lipca 1988 r. w tym miejscu zosta³a odprawiona po raz pierwszy Msza œw., któr¹
sprawowa³ pierwszy proboszcz parafii Œwiêtej Rodziny w Praszce ks. pra³. Stanis³aw Gasiñski.
Warto wspomnieæ o pewnym niezwyk³ym wydarzeniu, o którym wiedz¹ mieszkañcy Praszki. W
po³udnie, gdy koñczy³a siê pierwsza Eucharystia, ukaza³ siê na niebie, nad o³tarzem, bia³y krzy¿
o wysokoœci ok. 2 m. By³ widziany przez wiernych. Zosta³o to potwierdzone przez nich na
piœmie, jako zjawisko nadzwyczajne, zwi¹zane z tym miejscem.
Dziêki ofiarnoœci przyjació³ miejscowego duszpasterza, ks. kustosza Stanis³awa Gasiñskiego
w kraju i za granic¹ oraz jego parafian, powsta³y dwa koœcio³y: Sanktuarium Najœwiêtszej Maryi
Panny Kalwaryjskiej i koœció³ parafialny Œwiêtej Rodziny. Œwi¹tynie te usytuowane s¹ przy alei
S³ugi Bo¿ego ks. Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego, którego popiersie znajduje siê w Praszce

u podnó¿a Makowego Wzgórza. Na rozleg³ym stoku
tego wzgórza zbudowano Dró¿ki Pana Jezusa d³ugoœci 4 km. Poszczególne kaplice czy te¿ krzy¿e
rozmieszczone s¹ wed³ug tzw. kroków jerozolimskich
(1 krok = 60 cm). Poœwiêcenie Kalwarii Praszkowskiej
13 wrzeœnia 2004 r. przez apb. Stanis³awa Nowaka
metropolitê czêstochowskiego by³o ukoronowaniem
dotychczasowych dzia³añ duszpasterskich w Praszce
na Makowym Wzgórzu.
Przed kilkoma laty, kiedy zbli¿a³a siê rocznica 400lecia powstania najs³ynniejszego sanktuarium pasyjno-maryjnego w Polsce – Kalwarii
Zebrzydowskiej – postanowiono zbudowaæ na terenie archidiecezji czêstochowskiej w Praszce
koœció³ Najœwiêtszej Maryi Panny Kalwaryjskiej. 19 sierpnia 2002 r. Jan Pawe³ II, w czasie swej
apostolskiej pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej, dokona³ poœwiêcenia kopii cudownego
wizerunku Matki Bo¿ej Kalwaryjskiej do tego koœcio³a. Papie¿ czêsto mówi³, ¿e to „Ona
wychowywa³a moje serce od najm³odszych lat”. Ojciec Œwiêty
wypowiedzia³ wówczas nastêpuj¹ce s³owa: „Niech Matka Bo¿a
Kalwaryjska króluje tak¿e w Praszce. Módlcie siê tam za
mnie”. Obraz ten znajduje siê dziœ w prezbiterium koœcio³a sanktuaryjnego. Obok nastawy o³tarzowej, w marmurowej niszy, umieszczone zosta³y relikwie Œwiêtego Krzy¿a jako dar ojców bernardynów z Kustodii Ziemi Œwiêtej.
Koœció³ kalwaryjski zosta³
konsekrowany 15 wrzeœnia
2002 r. przez abp. Stanis³awa
Nowaka. Kolejnym faktem
stanowi¹cym realizacjê papieskiego testamentu by³o
og³oszenie tego koœcio³a sanktuarium maryjnym, dekretem
metropolity czêstochowskiego z 11 paŸdziernika 2002 r.
Boczny o³tarz sanktuarium poœwiêcony jest mêczennikom II wojny œwiatowej, zwi¹zanym z t¹ ziemi¹. Wœród tych
osób znajduj¹ siê kap³ani: b³. ks. Ludwik Roch Gietyngier
i b³. ks. Maksymilian Binkiewicz, zamordowani w Dachau
oraz s. Maria Kanuta Chrobot – nazaretanka rozstrzelana
przez hitlerowców w Nowogródku. Jest tak¿e s. Benedykta od
Krzy¿a, Edyta Stein – wspó³patronka Europy, karmelitanka,
zamordowana w Oœwiêcimiu, zwi¹zana przez pokrewieñstwo
z pobliskim Lubliñcem i Praszk¹.
Przed koœcio³em parafialnym Œwiêtej Rodziny na Makowym
Wzgórzu znajduje siê wielki metalowy krzy¿. Rozmiarami dorównuje tatrzañskiemu prawzorowi, a architektonicznie wspó³brzmi z koœcio³em. Krzy¿ ten zosta³ ofiarowany Chrystusowi
Mi³osiernemu i Jego Matce Mi³osiernej, Najœwiêtszej Maryi
Pannie Kalwaryjskiej, ku uczczeniu 400-lecia pierwszej polskiej
Jerozolimy – Kalwarii Zebrzydowskiej. Wielu wiernych prze¿ywa
na Kalwarii w Praszce szczególne doœwiadczenie duchowe,
którymi dziel¹ siê z innymi. Twierdz¹ oni, ¿e Matka Bo¿a oczekuje ich na Kalwarii Praszkowskiej oraz ¿e w Sanktuarium
Kalwaryjskim czuj¹ Jej szczególn¹ obecnoœæ.

KALWARIA PRASZKOWSKA

KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEJ RODZINY – JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

Relikwie
œw. siostry
Faustyny
Popiersie s³ugi Bo¿ego
Stefana Kardyna³a Wyszyñskiego
Prymasa Tysi¹clecia

Krzy¿ trudnych dni Praszki
Kaplica Matki Bo¿ej Fatimskiej
(poœwiêcona 13 VI 2001 r.)

Obraz Œwiêtej Rodziny z g³ównego
o³tarza (dar z archikaterdy
w Czêstochowie)

Kaplica Mi³osierdzia
Bo¿ego z relikwiami
œw. siostry Faustyny

Figura Maryi jako Dzieci¹tka
w kaplicy œw. Anny

(poœwiêcona 1 IV 2002 r.)

Relikwie dzieci fatimskich,
b³. Franciszka i b³. Hiacynty
oraz drzewa, na którym
objawi³a siê Matka Bo¿a
13 V 1917 r.

Kaplica œw. Stanis³awa Kostki
(poœwiêcona 13 V 2002 r.)

Widok ze szczytu Kalwarii
na koœció³ parafialny

(poœwiêcone 15 IX 2002 r.)

(poœwiêcony 13 V 1993 r.)

(poœwiêcona 13 V 1995 r.)
Miejsce sprawowania pierwszych
Mszy œw. na Makowym Wzgórzu

Brama Oœmiu B³ogos³awieñstw
- wejœcie g³ówne (poœwiêcona

O³tarz g³ówny
i ambona

13 V 1998 r.)

Kapliczka Fatimska
Wnêtrze koœcio³a Œwiêtej Rodziny.
Przybycie cudownego wizerunku Matki
Bo¿ej Kalwaryjskiej po poœwiêceniu
w Kalwarii Zebrzydowskiej

Widok od strony
wschodniej na koœció³
parafialny

(poœwiêcona 13 X 1996 r.)

Kamienie wêgielne
- relikwie Domu
Œwiêtej Rodziny,
I Grobu œw. Piotra
Aposto³a,
ska³a z miejsca
objawieñ fatimskich
(wmurowane
1 IV 2002 r.)

Fundamenty pod koœció³ parafialny poœwiêci³ abp Stanis³aw Nowak, metropolita czêstochowski
13 maja 1997 r. Trwa budowa œwi¹tyni wznoszonej od 23 wrzeœnia 1996 r. i Kalwarii podjêta
staraniem proboszcza, ks. kanonika Stanis³awa Gasiñskiego.

Rzymsko - katolicka parafia Œwiêtej Rodziny, aleja ks. kard. Stefana Wyszyñskiego 24, 46-320 Praszka,

Bank Spó³dzielczy Praszka,, nr konta: 19 8269 0007 2000 0000 1948 0001

Kaplica Najœwiêtszego Serca
Pana Jezusa - Misyjna
(poœwiêcona 20 IX 1999 r.) Pielgrzymka
dzieci dekanatu Gorzów Œl¹ski

Kapliczka Niepokalanej
(poœwiêcona 13 VII 2001 r.)
Dom parafialny (poœwiêcony 13 V 1994 r.)

Statua œw. Józefa
(poœwiêcona 13 V 2005 r.)

PIELGRZYMKI ZG£ASZAMY TELEFONICZNIE PRZYNAJMNIEJ MIESI¥C PRZED PRZYJAZDEM
tel. (0 34) 35-90-869 W PRZYPADKU NIEOBECNOŒCI OPERATORA PROSIMY ZOSTAWIÆ WIADOMOŒÆ PO SYGNALE. DZIÊKUJEMY
www.kalwaria-praszka.niedziela.pl

PEŁNY OBCHÓD DRÓŻEK PANA JEZUSA
Ka¿da Kalwaria jest odbiciem tamtej, po której st¹pa³ Chrystus Pan. W zwi¹zku z tym jest nadzieja, ¿e
Kalwaryjskie Dró¿ki w Praszce chocia¿ w niewielkim
stopniu stan¹ siê falochronem przed wciskaj¹cym siê
w nasze ¿ycie trendem do marginesowego traktowania spraw wiary. Piêkno przyrody i rzeŸba terenu
Makowego Wzgórza maj¹ u³atwiæ prze¿ycia religijne,
mog¹ zmniejszyæ dystans miêdzy Bogiem a cz³owiekiem. Dró¿ki Pana Jezusa obejmuj¹ ¿ycie Chrystusa
Pana od Ostatniej Wieczerzy poprzez z³o¿enie Cia³a Chrystusa w grobie do spotkania siê
z Nim wiernych po Jego Zmartwychwstaniu.
Na Dró¿kach Kalwaryjskich uczymy siê istoty
chrzeœcijañstwa.
Intencj¹ ludzi, którzy zak³adali pierwsz¹ w
Polsce Kalwariê na górze Lanckoroñskiej i ¯arek
ko³o Krakowa oraz nastêpne Kalwarie, by³o przybli¿enie narodowi polskiemu tajemnic miejsc œwiêtych zwi¹zanych bezpoœrednio z ¿yciem, mêk¹,
œmierci¹ i zmartwychwstaniem Chrystusa Pana.

Jeszcze w naszych czasach wyjazd do Ziemi
Œwiêtej jest trudny do zrealizowania z ró¿nych
powodów. Wprawdzie Kalwaryjskie Dró¿ki nie
s¹ tymi drogami, po których szed³ Chrystus
Pan nios¹c krzy¿, ale pobo¿noœæ wiernego
ludu mo¿e sw¹ wyobraŸni¹ i mi³oœci¹ do Pana
Jezusa tê ró¿nicê zniwelowaæ. Modl¹c siê na
Kalwaryjskich Dró¿kach mo¿na dost¹piæ – jak
wierzymy – obfitych ³ask Bo¿ych.
Ojciec Œwiêty Jan Pawe³ II podczas pierwszej pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej w
czerwcu 1979 r. mówi³ m.in.: „...Oto jest owoc
mojego wieloletniego pielgrzymowania po Kalwaryjskich Dró¿kach. Owoc, którym z wami
siê dzielê”. Jego duchowoœæ, która tak zadziwi³a œwiat jako Papie¿a,
wnios³a wiele w duchowoœæ Kalwarii Praszkowskiej. Jan Pawe³ II
Wielki by³ te¿ ¿ywo zainteresowany dzie³em Kalwarii w Praszce, co
potwierdza Jego rozmowa z abp. Stanis³awem Nowakiem metropolit¹ czêstochowskim w Watykanie 8 grudnia 2004 r., kiedy pyta³ m.in.:
„...Jak wygl¹da to Sanktuarium Kalwaryjskie w Praszce. Jak tamtejsi wierni anga¿uj¹ siê w dzie³o tej Kalwarii”.
Inspiratorem i budowniczym
obiektów sakralnych w Praszce na
Makowym Wzgórzu, w tym dwóch
koœcio³ów, Dró¿ek Kalwaryjskich i
duchowoœci kalwaryjskiej jest ks.
pra³. Stanis³aw Gasiñski, miejscowy proboszcz i kustosz Sanktuarium Kalwaryjskiego,
który wychowa³ siê w pobli¿u Kalwarii Zebrzydowskiej –
pierwszej polskiej Jerozolimy. Od lat dzieciêcych wielokrotnie tam pielgrzymowa³ i tê ideê przeniós³ do Praszki.
Jego staraniem i w du¿ej mierze przy zaanga¿owaniu jego w³asnych funduszy powsta³o
w 2002 r. Sanktuarium Najœwiêtszej Maryi Panny Kalwaryjskiej w Praszce. Z jego inicjatywy
powsta³a Fundacja „Familia Christiana”, Centrum Duszpasterstwa Rodzin i Poradnia ¯ycia
Rodzinnego. Zainspirowa³ i nadal moderuje akcje charytatywne na rzecz rodziny, np.
ca³oroczn¹ akcjê dzielenia siê chlebem
Œwiêtej Rodziny. W uznaniu zas³ug,
nastêpca Jana Paw³a II - Benedykt XVI
w 2005 r. przyj¹³ do grona swoich pra³atów
ks. Stanis³awa Gasiñskiego a W³adze
województwa opolskiego przyzna³y mu
tytu³ „Zas³u¿ony dla Województwa
Opolskiego”.
Praca
duszpasterska
Ksiêdza Pra³ata, jego postawa patriotyczna zosta³a te¿ doceniona w 2006 r. przez
W³adze Miasta i Gminy w Praszce, które
nada³y Ksiêdzu Kanonikowi Kapitu³y
Zawierciañsko-¯areckiej honorowe obywatelstwo Praszki.

KALWARYJSKIE MISTERIUM
Wymownym akcentem duchowoœci
kalwaryjskiej w Sanktuarium Najœwiêtszej
Maryi Panny Kalwaryjskiej w Praszce jest
Misterium Niedzieli Palmowej, ubogacone
inscenizacj¹ ukazuj¹c¹ ¿ycie Pana Jezusa.
Inspiratorem jest ks. pra³. Stanis³aw
Gasiñski. Misterium rozpoczyna siê rokrocznie w Niedzielê Palmow¹ o godz. 10.30,
przy Bramie Oœmiu B³ogos³awieñstw
prowadz¹cej na Kalwariê, obrzêdem
b³ogos³awieñstwa i poœwiêceniem palm
przyniesionych przez wiernych. Przy owej
Liturgiczny obrzęd poświęcenia palm
Bramie Oœmiu B³ogos³awieñstw odbywa
w alei Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
siê rozmowa Nauczyciela z uczniami przy
przygotowaniu Paschy (£k 22, 7-13) oraz wjazd Chrystusa do Jerozolimy na osio³ku w alei
ks. kard. Stefana Wyszyñskiego Prymasa Tysi¹clecia. Przy zakoñczeniu procesji obok koœcio³a Œwiêtej Rodziny nastêpuje dalsza czêœæ Misterium ewangelicznego przedstawiaj¹ca
m.in.: rozmowê Chrystusa z uczonymi w Piœmie i arcykap³anami dotycz¹c¹ p³acenia
podatków (£k 20, 22), spotkanie z kobiet¹ cudzo³o¿n¹ (J 8, 1-1), wyrzucenie handluj¹cych
z œwi¹tyni i powywracanie ³awek sprzedawców go³êbi (Mt 21, 12-13). Uwieñczeniem misterium jest sprawowana uroczysta Suma Niedzieli Mêki Pañskiej, zwanej Palmow¹, na któr¹
serdecznie zapraszamy wszystkich wiernych.

NIEDZIELI PALMOWEJ W PRASZCE

„Precz stąd z tym wszystkim!” (Mk 11, 15)
„Napisane jest: Mój dom będzie
domem modlitwy...” (Łk 19, 46)

„Czyj jest ten obraz i napis?” (Mk 12, 16)
„Oddajcie Cezarowi
to, co należy do Cezara” (Mk 12, 17)

Jezus szedł na przedzie zdążając
do Jerozolimy (por. Łk 19, 28)

„Tłumy, które Go poprzedzały i które szły
za Nim, wołały głośno: Hosanna Synowi
Dawida” (Mt 21, 9)

„Idźcie do wsi... Powiedzcie:
Pan go potrzebuje” (Mk 11, 2-3)

„A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze.
Inni obcinali gałęzie z drzew i ścielili na drodze” (Mt 21, 8)

„Nachyliwszy się pisał palcem
po ziemi..." (J 8, 6)

Uroczysta Suma Niedzieli Męki Pańskiej - Palmowej
z udziałem Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej
w kościele Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce

nie zapomniał również o pierwszych męczennikach ziemi częstochowskiej, bł. Ludwiku Rochu Gietyngierze,
bł. Maksymilianie Binkiewiczu i bł. Marii Kanucie Chrobot, nararetance, którzy bardzo się związali z ziemią
Wieluńską. Mamy zatem w efekcie bardzo oryginalny śpiewnik i modlitewnik, przy pomocy którego można
wymodlić duszę na Makowym Wzgórzu w Praszce.
Dziękując Autorowi śpiewnika z serca życzę Wszystkim, którzy będą przybywać na Makowe Wzgórze, by
tu doznawali wielkich łask od Chrystusa za wstawiennictwem Maryi, a śpiewając pieśni kalwaryjskie, wstę−
powali szybko i ochoczo na świętą górę zmartwychwstania w chwale.

+ Stanisław Nowak
Arcybiskup Metropolita Częstochowski
Częstochowa, 8 sierpnia 2003 r.
Częstochowa, 6 sierpnia 2003 r.

Kalwaryjskie Bractwo Mêki Pañskiej podczas odpustu w sanktuarium

SŁOWO ARCYBISKUPA METROPOLITY CZĘSTOCHOWSKIEGO
„Z góry Kalwaryjskiej rozlega się dzwon, pójdźcie tu pątnicy wszystkich wzywa on”.
Pieśń ta rozlega się od wieków na wzgórzach Kalwańi Zebrzydowskiej i Kalwarii Pacławskiej, jest też
śpiewana na Wzgórzu Makowym w Praszce. Pamiętny to był dzień 19 sierpnia 2002 r. Z okazji 400−lecia ist−
nienia Kalwarii Zebrzydowskiej przybył na jej święte wzgórza i doliny Jan Paweł II, papież z rodu Polaków,
człowiek, który jak sam o tym powiedział, z tych wzgórz poniekąd został wezwany na Wzgórze Watykańskie.
Wtedy to, w czasie poświęcenia obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej ofiarowanego przez Księdza Proboszcza
i wiernych z parańi Świętej Rodziny w Praszce, następca św. Piotra powiedział: „Niech Matka Boża Kalwaryjska
króluje także w Praszce”. I stało się. W Praszce na Makowym Wzgórzu powstało sanktuarium Matki Bożej
Kalwaryjskiej, a wierna kopia cudownego obrazu z Kalwarii Zebrzydowskiej doznaje wielkiej czci w kościele
konsekrowanym pod tym tytułem 14 września 2002 r.
I tak do Praszki przyszła Kalwaria Zebrzydowska. Za pięknym obrazem Matki Bożej Miłującej z Dzie−
ciątkiem, przyszło również z Kalwarii drzewo Krzyża Świętego i wraz z nimi teraz cząstka niepowtarzalnego kli−
matu kalwaryjskiego, stworzonego prcez proste, pełne uroku, gorące w swej treści pieśni pasyjne i maryjne.
Rzeczywiście, bez klimatu, jaki stwarzają te kalwaryjskie pieśni, nie byłoby pełnego pczeniesienia na Makowe
Wzgórze w Praszce świętej Kalwarii Zebrzydowskiej, niezwykłego miejsca, gdzie tak doskonale ukazuje się
nasze zbawienie i tajemnica połączenia Matki z Synem, męki i chwały Jezusa ze wspólcierpieniem i współchwałą
Maryi, a także skrzyżowanie dróg Jezasa i Maryi z naszymi ludzkimi drogami.
Dzięki należą się Kustoszowi Makowego Wzgórza w Praszce, ks. kanonikowi Stanisławowi Gasińskiemu,
za to, że skomponował maly śpiewnik i modlitewnik dla Kalwarii Praszkowskiej. Są w nim wybrane pieśni
pasyjne i maryjne, śpiewane w Kalwańi Zebrzydowskiej, trochę zmodernizowane i skrócone. Są też pieśni ku
czci Matki Bożej Fatimskiej, bo od wielu już lat na Makowym Wzgórzu od maja do października głoszone jest
orędzie fatimskie, przy dużym udziale wiernych. Śpiewnik zawiera również pieśni do Pana Jezusa Miłosiernego,
którego kaplica znajduje się w glównym kościele. Praszka z nowowybudowanym kościolem. ku czci Świętej
Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, jest także miejscem duszpasterstwa rodzin archidiecezji częstochowskiej i stąd
w śpiewniku znalazło się miejsce dla pieśni i modlitw ku czci Świętej Rodziny. Autor Śpiewnika Praszkowskiego
Msza œw. odpustowa na Makowym Wzgórzu

KALWARYJSKIE PIEŒNI PIELGRZYMIE
1. Nasza Kalwaryjska Pani,
serce nasze przyjmij w dani.
Bądź nam Matką Pocieszenia,
prosi Cię praszkowska ziemia.

5. Niechaj wiara ojców matek
i niewinność polskich dziatek,
usuń waśnie, rozdwojenia,
wśród zepsucia i zgorszenia.

2. My jesteśmy nędzni ludzie,
zestarzali w grzechach brudzie.
Daj nam rękę, powstaniemy,
z Tobą, Matko, żyć będziemy.

1. Matko przed Twoim obrazem,
może już ostatnim razem,
Może Cię już nie zobaczę,
pozwól, niech się dziś wypłaczę.

6. Nakarm, uzdrów, Matko droga,
ja Cię proszę w Imię Boga,
Niech odejdę pocieszony,
Twoją łaską uzdrowiony.

2. Matko, ja się stąd nie ruszę,
ciężki ból ściska mą duszę,
Jakże się z myślą pogodzić,
od swej Matki już odchodzić.

7. Ja Cię żegnam, Matko droga,
niech odejdzie wszelka trwoga,
Niechaj wracam do swej chatki,
jak od ukochanej Matki.

3. Lecz muszę iść za mym losem,
pożegnać Cię rzewnym głosem,
Wzniesionym przed Twym obliczem,
Matko, czy mnie puścisz z niczem?
3. Kiedy klęska nas dotyka
robotnika czy rolnika.
Wstaw się do Syna życzliwie,
błogosław plonom na niwie.

6. Błogosław ojczystą stronę.
Weź nas, Matko, w swą obronę.
Pomnóż wiarę, ucz miłości,
daj nam zawsze żyć w czystości.

4. Łącz w miłości domy, chaty,
miasta, wioski i warsztaty.
W każdej sprawie, w każdej doli,
ucz nas szukać Bożej woli.

7. Wciąż wierzymy w Boże słowo,
Nasza Matko i Królowo.
Gdy nam dusza z ciał uleci,
Ty nas przyjmiesz jak swe dzieci.

1. Miałem ja Jezusa w sercu kochanego, *
który mi kołatał u drzwi serca mego. (2)

4. Szczęśliwy to człowiek,
szczęśliwego rodu * Ten, który
z młodych lat służył Panu Bogu.

2. Wolałem ja służyć światu obłudnemu, *
niżeli otworzyć Jezusowi memu. (2)
3. Biada mnie na świecie człekowi
nędznemu, * nie służyłem
z młodu Panu Bogu memu.

5. Ma Pan Jezus nad nim wielkie
pocieszenie, * Panienka Maryja,
ze świętymi w niebie.
6. Idźcie przecz ode mnie złe
nieszczęsne chęci, * Niechaj że
mnie zły duch do siebie nie nęci.

Szczyt Golgoty
i Kaplica Grobu
Chrystusa
Relikwia
Grobu Bo¿ego

Wnêtrze kaplicy

4. Czyż mi nie dasz o com prosił,
Chcesz, bym smutek stąd wynosił,
Matko, czyż mam w swej potrzebie,
bez pomocy iść od Ciebie?

8. Gdy me oczy zajdą łzami,
serce spowite cierniami,
Matko, pociesz płaczącego,
nie opuszczaj mnie biednego.

5. Wiem, że jestem syn niegodny,
czyż od Matki mam wyjść głodny?
Chory, smutny, udręczony,
ciężkim krzyżem obarczony?

9. Błogosław mnie, Matko droga,
w imię Ojca, Syna, Boga,
Niechaj idę w świat daleki,
zawsze z Tobą, na wiek wieki.

PRASZKA
POWIAT OLESKI, WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE
ARCHIDIECEZJA CZÊSTOCHOWSKA

KALWARYJSKIE BRACTWO MÊKI PAÑSKIEJ W PRASZCE

PLAN LITURGII
Sanktuarium Kalwaryjskie
Sztandar Bractwa - awers

Kalwaryjski Krzy¿
z narzêdziami Mêki Pañskiej

Sztandar Bractwa - rewers

Niedziela: Msza œw. o godz. 17.00
Œroda:
Modlitewne czuwanie
17.00 – Ods³oniêcie wizerunku Najœwiêtszej Maryi Panny Kalwaryjskiej, Msza œw.
17.30 – Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu, modlitwa ró¿añcowa
19.30 – Nowenna do Najœwiêtszej Maryi Panny Kalwaryjskiej
20.00 – Msza œw. po³¹czona z Nieszporami
21.00 – Apel Maryjny, zas³oniêcie cudownego obrazu
16. dzieñ miesi¹ca:
20.00 – Msza œw. w intencji Ojca Œwiêtego
Droga Krzy¿owa na Kalwarii – 15.00
• Ostatni pi¹tek ka¿dego miesi¹ca
Pe³ny obchód Dró¿ek Pana Jezusa – 15.00
• Poniedzia³ek IV tygodnia Wielkiego Postu
• Niedziela Mi³osierdzia Bo¿ego
• Uroczystoœæ Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa
• Uroczystoœæ Podwy¿szenia Krzy¿a Œwiêtego - 14 IX
Odpust Najœwiêtszej Maryi Panny Kalwaryjskiej – 13 sierpnia
Chrzcielnica
w koœciele
Œwiêtej. Rodziny

Kościół parafialny Świętej Rodziny

Ob³óczyny Bractwa z udzia³em ks. infu³ata Mariana Miko³ajczyka,
kanclerza Kurii Metropolitalnej w Czêstochowie

Ks. pra³. Stanis³aw Gasiñski maj¹c na uwadze rozwój dzie³a Kalwarii, podj¹³ starania
o powo³anie Kalwaryjskiego Bractwa Mêki Pañskiej w Praszce. 23 lutego 2005 r.
abp Stanis³aw Nowak metropolita czêstochowski wyda³ dekret powo³uj¹cy do istnienia
Kalwaryjskie Bractwo Mêki Pañskiej w Praszce.
S¹d Gospodarczy VIII Wydzia³ Krajowego Rejestru S¹dowego w Opolu uzna³ 16 marca
2006 r. Kalwaryjskie Bractwo Mêki Pañskiej w Praszce za koœcieln¹ osobê prawn¹ bêd¹c¹
organizacj¹ po¿ytku publicznego, na rzecz której mo¿na dokonaæ wp³aty 1% podatku
z rozliczenia rocznego na utrzymanie Kalwarii Praszkowskiej.

Kalwaryjskie Bractwo Mêki Pañskiej w Praszce
46-320 Praszka, aleja ks. kard. Stefana Wyszyñskiego 24
B. S. Praszka nr 47 8269 0007 2001 0002 2666 0001

Niedziela: Msze œw. o godz. 8.00, 9.30 (szkolna), 11.00 (Suma)
Dni powszednie: Msze œw. o godz. 17.00 i 18.00
Pi¹tek:
Nabo¿eñstwo do Mi³osierdzia Bo¿ego o godz. 17.30
z wyj¹tkiem pierwszego pi¹tku (16.30) i ostatniego pi¹tku miesi¹ca (15.00)
Sobota:
Nabo¿eñstwo zawierzenia fatimskiego – 17.30
Nabo¿eñstwo do Œwiêtej Rodziny – 18.30
Uroczyste Nabo¿eñstwa Fatimskie – 13. dzieñ miesi¹ca – 19.30 (od maja do paŸdziernika)
Uroczysta Msza œw. z procesj¹ fatimsk¹ do piêciu o³tarzy
w alei ks. kard. Stefana Wyszyñskiego
Odpust – Œwiêto Œwiêtej Rodziny – 12.00
(niedziela w oktawie Narodzenia Pañskiego)

PAMI¥TKA - RELIKWIA JANA PAW£A II PO UMI£OWANYM
INICJATORZE KALWARII PRASZKOWSKIEJ

Obraz Jana Paw³a II
w Kaplicy Fatimskiej
na Kalwarii w Praszce

Wielkim wyró¿nieniem dla Sanktuarium Najœwiêtszej Maryi Panny
Kalwaryjskiej w Praszce jest przekazanie przez kard. Stanis³awa
Dziwisza metropolitê krakowskiego w Pa³acu Arcybiskupów Krakowskich 5 lipca 2006 r. na rêce ks. pra³. Stanis³awa Gasiñskiego kustosza Sanktuarium Kalwaryjskiego w Praszce ornatu Ojca Œwiêtego
Jana Paw³a II koloru bia³ego, maryjnego, z wyhaftowanym herbem
papieskim, w którym nasz umi³owany Pierwszy Pielgrzym Kalwaryjski sprawowa³ Eucharystiê w œwiêta maryjne w swojej prywatnej
kaplicy na Watykanie.
Ksi¹dz Kardyna³ w liœcie do Sanktuarium Kalwaryjskiego w
Praszce ponowi³ proœbê Jana Paw³a II z Kalwarii Zebrzydowskiej
prosz¹c o sta³¹ modlitewn¹ pamiêæ o Janie Pawle II na Kalwarii
w Praszce.

Stanis³aw Kardyna³ Dziwisz,
Arcybiskup Metropolita Krakowski
„Przekazujê dla Sanktuarium Najœwiêtszej
Maryi Panny Kalwaryjskiej w Praszce ornat
Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II, prosz¹c o sta³¹
modlitewn¹ pamiêæ o Jego Osobie. Z serca
b³ogos³awiê pielgrzymom do Praszki na ich
spotkanie z Jezusem i Maryj¹".
Biskup Jan Szkodoñ /Kraków/
„ ... A Ja gdy nad ziemiê podwy¿szony bêdê,
wszystkich ku sobie poci¹gnê" - mówi³ Jezus.
niech to Sanktuarium Kalwaryjskie w Praszce
poci¹ga pielgrzymów ku Panu Jezusowi i ku
Matce Najœwiêtszej”.

Arcybiskup Stanis³aw Nowak
Metropolita Czêstochowski
- ordynariusz miejsca
„Niech przez Kalwariê Praszkowsk¹
drogi nasze prowadz¹ do Górnej
Jerozolimy. Na tych dró¿kach Kalwarii
w Praszce te¿ mo¿na spotkaæ Pana
Jezusa i Jego Matkê Wspó³cierpi¹c¹
z Synem. ¯yczê tego Wszystkim Pielgrzymom do Praszki
i b³ogos³awiê na ich spotkanie z Jezusem. Niech w tym
miejscu ludzie doznaj¹ ³aski zdrowia i mocy do znoszenia
ró¿nych utrapieñ ¿yciowych”.

Ks. infu³at Marian Miko³ajczyk
Kanclerz Kurii Metropolitalnej
w Czêstochowie
„Nie mo¿emy zostaæ nigdy z problemami,
ale polecaæ je mamy w sercu Panu Bogu
przez Matkê Bo¿¹ Kalwaryjsk¹. Je¿eli
mamy problemy to trzeba przychodziæ
tutaj na Kalwariê w Praszce i
rozwi¹zywaæ je na kolanach, jak to czyni³ Ojciec Œwiêty Jan
Pawe³ II na Kalwarii Zebrzydowskiej gdy by³ biskupem
Krakowa. Gdy mia³ jakieœ trudne sprawy jecha³ do Kalwarii
Zebrzydowskiej i jak sam wyznawa³, po przejœciu tych dró¿ek
Mêki Pañskiej jakoœ siê te problemy rozwi¹zywa³y. Obu
ka¿demu z nas uda³o siê mieæ tak¹ postawê i tak¹ wielk¹
ufnoœæ w przemo¿n¹ pomoc Matki Bo¿ej Kalwaryjskiej”.
Ks. infu³at Ireneusz Skubiœ
Redaktor Naczelny "Niedzieli"
w Czêstochowie
„Chcia³bym wam ¿yczyæ bracia i siostry,
by ten odpust Matki Bo¿ej Kalwaryjskiej
by³ dla was si³¹ i moc¹. ¯yczê, by
pobo¿noœæ, która st¹d idzie, p³ynie i przechodzi na tutejsze Dró¿ki Kalwaryjskie,
by³a dla was si³¹ p³yn¹c¹ od Boga i Jego oraz naszej Matki
Najœwiêtszej a tak¿e budzi³a nadziejê tu na Kalwarii w
Praszce, ¿e wszystko bêdzie lepiej. Dzisiejszy cz³owiek,

który czêsto utai³ wiarê, moc Bo¿¹ w sobie, ten cz³owiek
pragnie, by ktoœ mu otworzy³ oczy na inny œwiat, by go
przeprowadzi³ na ewangeliczne skrzy¿owanie dróg. W³aœnie
na Kalwarii w Praszce uczymy siê gdzie iœæ, do kogo iœæ,
jak mamy ¿yæ”.
Ks. pra³at Stanis³aw Gasiñski
- kustosz
„Drogi Przyjacielu, zapraszam Ciê
serdecznie do odwiedzenia tego œwiêtego
i piêknego miejsca, po³o¿onego na ziemi
wieluñskiej, gdzie spotykaj¹ siê granice
Œl¹ska, Ma³opolski i Wielkopolski. Matka
Bo¿a Kalwaryjska, o której mówi³ Jan Pawe³ II Wielki, ¿e
wychowywa³a Jego serce od najm³odszych lat, zgodnie z Jego
testamentalnym ¿yczeniem króluje tak¿e w Praszce. Podczas
Jego ostatniej Mszy œw. na Ojczystej Ziemi w Kalwarii
Zebrzydowskiej, 19 sierpnia 2002 roku, w obecnoœci przedstawicieli ca³ego narodu polskiego i Koœcio³a powszechnego,
Jan Pawe³ II zawierzy³ Praszkê Matce Bo¿ej Kalwaryjskiej
i pob³ogos³awi³ Jej œwiêty wizerunek dla Sanktuarium na
Kalwarii Praszkowskiej. Ojciec Œwiêty czêsto mówi³: „Matka
Bo¿a Kalwaryjska wychowywa³a moje serce od najm³odszych
lat". Niech wiêc zgodnie z intencj¹ Jana Paw³a II, wychowuje
i nas wszystkich przez Jej królowanie w naszych sercach
i umys³ach ka¿dego dnia w prawdzie i mi³oœci. Ona zaprasza
Ciê i czeka na Ciebie Drogi Pielgrzymie”.

OŒRODEK DUSZPASTERSTWA RODZIN
NA KALWARII W PRASZCE

Biskup Jan W¹troba /Czêstochowa/
„W dniu dorocznej dekanalnej pielgrzymki
chorych do sanktua-rium Matki Bo¿ej
Kalwaryjskiej na Makowym Wzgórzu w
Praszce, umocniony modlitw¹ i cierpieniem
pielgrzymów dziêkujê Ksiêdzu Pra³atowi,
Kustoszowi za goœcinnoœæ i na dalsz¹ duszpastersk¹ s³u¿bê z serca b³ogos³awiê”.
Biskup Antoni D³ugosz /Czêstochowa/
„Niech Bo¿a Matka towarzysz¹ca wiernie
Jezusowi w Jego zbawczej dzia³alnoœci
wyprasza u swego Syna potrzebne dary
dla pielgrzymów odwiedzaj¹cych to œwiête
miejsce - Kalwariê w Praszce”.

Ornat koloru bia³ego, w którym Jan Pawe³ II odprawia³ Msze œw. na Watykanie,
podarowany Sanktuarium Kalwaryjskiemu przez kard. Stanis³awa Dziwisza

Dekanalny Oœrodek Duszpasterstwa Rodzin w Praszce na Makowym Wzgórzu
- czynny w I, II i III niedzielê miesi¹ca: III, VI, IX, XII, w godz. 1400-1700. Dekanalna Poradnia
Ma³¿eñsko-Rodzinna - czynna w soboty miesi¹ca: I, III, VI, IX, XII, w godz. 1700-1900.

13 września 2004 r.

Praszka − Makowe Wzgórze

Tak, jak na świętą, naszą, umiłowaną
Kalwarię Zebrzydowską i inne, podążają
pielgrzymi, tak i my na tej górze będziemy
niebo zdobywać.
Wielkie łaski Boże na nas czekać będą
na tym świętym wzgórzu.
Wszystkie odpusty, jakie Kościół daje,
przydzielam temu miejscu, erygując niniej−
szym Dróżki Pana Jezusa na Kalwarii
w Praszce.

+ Stanis³aw Nowak
Arcybiskup
Metropolita Czêstochowski

