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NR 64       PRASZKA - MAKOWE WZGÓRZE        grudzień - styczeń  2010/2011

Bóg się rodzi, moc truchleje!
Na radosne dni świąt Bo-
żego Narodzenia i Nowego 
Roku 2011 składamy dro-
gim pielgrzymom kalwaryj-
skim, przyjaciołom Kalwarii 
w Praszce oraz naszym pa-
rafi anom, życzenia dobre-
go zdrowia, pogody ducha, 
radości serca i przeobfi tych 
łask od Dzieciątka Jezus oraz 
Jego Przeczystej Matki Kal-
waryjskiej. Podczas każ dej 
Mszy św. przez naszą posłu-
gę powtarza się cud Bożego 

Narodzenia. Pan Jezus w naszych dłoniach, Pana Jezus w naszym sercu. Oby nasze serca, 
cieszyły się zawsze na częstej, regularnie przeżywanej Eucharystii, jak cieszyło się serce 
Bożej Rodzicielki w betlejemską noc. Na szarym niebie polskiej rzeczywistości niech i 
nasze sanktuarium kalwaryjskie w Praszce, budowane z ofi ar ludzi dobrej woli w kraju i 
za granicą oraz miejscowych wiernych, będzie pociechą, że nie wszystko jest stracone, że 
w naszym społeczeństwie drzemią jeszcze wielkie duchowe moce. Niech słowa refrenu 
Hymnu Kongresu Eucharystycznego „Abyśmy byli jedno, podajmy sobie ręce. Abyśmy 
byli razem i jedno mieli serce”, kierują zawsze naszym postępowaniem. W Nowym Roku 
przed nami szczególny czas łaski Misji Świętych. Stańmy mocno, do końca, przy Panu 
Jezusie wraz z Maryją Matką Kościoła - Matką każdego z nas.

                                               Ks. prałat Stanisław Gasiński - proboszcz
                                                      Ks. Mariusz Gieszczyk - wikariusz
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WAŻNIEJSZE DATY Z ŻYCIA SANKTUARIUM KALWARYJSKIEGO
W PRASZCE W MIJAJĄCYM ROKU KOŚCIELNYM 2009 / 2010

* 24 listopada 2009 roku kontynuowana była budowa tzw. „Świętej Piwnicy” kaplicy Kajfa-
sza, która stanowi fundację J. E. Ks. Abp Stanisława Nowaka Metropolity Częstochow-
skiego.

* 25 listopada 2009 roku wykonano fundamenty pod kaplicę Domu Annasza do pełnego ob-
chodu Dróżek Pasyjnych Pana Jezusa. Arcykapłan Annasz teść Kajfasza jako pierwszy 
sądził Pana Jezusa przed męką. Kaplica ta stanowi fundację miejscowego ks. proboszcza 
i kustosza sanktuarium kalwaryjskiego zarazem.

* 26 listopada 2009 roku fi rma ślusarska zamontowała ozdobną kratę w Kaplicy Zaśnięcia 
Matki Bożej, która stanowi także fundację miejscowego ks. kustosza dzięki pomocy jego 
przyjaciół w kraju i za granicą.

* 28 listopada 2009 roku zgodnie z życzenie ks. arcybiskupa pomieszczenie dotychczasowego 
Punktu Duszpasterskiego „Nazaret” zaczęło być przekształcane w Kaplicę Narodzenia 
Pana Jezusa – Betlejem. Jest to fundacja ks. kustosza, który dalsze fundusze na ten cel 
zdobywa poza miejscową parafi ą św. Rodziny w Praszce. 

3 grudnia 2009 roku zostały zazbrojone i wylane betonem ściany kaplicy Ojca św. Jana Pa-
wła II, która stanowi fundację p. Ryszarda Maślanki, marszałka Bractwa Kurkowego 
z Krakowa.

* 6 grudnia 2009 roku mężczyźni wcielający się w rolę Apostołów podczas misteriów Kalwa-
ryjskich oraz w czasie procesji Zaśnięcia i Wniebowzięcia Matki Bożej rozpoczęli służbę 
ołtarza na sumie niedzielnej.

* 13 grudnia 2009 roku rozpoczął funkcjonowanie w nowym miejscu Punkt Duszpasterski 
„Nazaret” znajdujący się obok Kaplicy Wniebowstąpienia Pańskiego. Część ta stanowi 
fundacje ks. kustosza dzięki pomocy jego przyjaciół w Austrii.

* 13 - 15 grudnia 2009 roku odbywały się doroczne rekolekcje adwentowe, którym przewod-
niczył O. Leszek Walkiewicz ofm z klasztoru w Zakopanem.

* 17 grudnia 2009 roku zamontowane zostały drugie nowe drzwi zewnętrzne do zakrystii 
kościoła sanktuaryjnego metalowo wzmocnione. 

* 18 grudnia 2009 roku przy nowej siedzibie „Nazaretu” zamontowane zostały nowe stylowe 
bariery.

* 21 grudnia 2009 roku zakupiony został olej opałowy do ogrzewania kościoła Świętej Ro-
dziny. Koszta z tym związane pokryte zostały z ofi ar składanych przez naszych wiernych 
na kościół przy przyjmowaniu opłatków na stół wigilijny. Po odtrąceniu kosztów związa-
nych z nabyciem opłatków, drukiem kalendarza i gazetki parafi alnej mogliśmy dyspono-
wać kwotą na ten cel w wysokości 1950 zł. Bóg zapłać!

* 27 grudnia 2009 roku odbył się nasz odpust parafi alny ku czci Świętej Rodziny. Sumę od-
pustową w intencji dobroczyńców Kalwarii w Praszce, miejscowych parafi an żywych 
i zmarłych oraz przeżywających rocznicę zawarcia sakramentalnego związku małżeń-
skiego celebrował i Słowo Boże wygłosił ks. infułat dr Ireneusz Skubiś redaktor naczelny 
Tygodnika Katolickiego „Niedziela” z Częstochowy.

* 12 styczna 2010 roku Władze Powiatu Oleskiego przyznały ks. prałatowi dr Stanisławo-
wi Gasińskiemu, miejscowemu proboszczowi „Różę Powiatu 2009”. W uzasadnieniu 
owego wyróżnienia Starosta Oleski p. mgr Jan Kus napisał: „Czcigodny Księże Prała-
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cie! niestrudzona praca dla naszej 
społeczności, budowanie świą-
tyń duchowych i materialnych, 
pochylanie się nad potrzebują-
cymi, niesienie pomocy na każ-
dym polu, żar wielkiego serca to 
cechy człowieka oddanego bliź-
nim – to cechy, które w osobie 
Księdza towarzyszą nam wszyst-
kim każdego dnia od wielu lat. 
W imieniu wszystkich mieszkań-
ców Powiatu Oleskiego oraz swo-
im własnym – z radością wręczam 

Księdzu Prałatowi „Różę Powiatu 2009” niech ta nagroda będzie wyrazem podziękowa-
nia i szacunku za wiarę, nadzieję i miłość, które z takim oddaniem przelewa Ksiądz w 
nasze serca. Życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności ! „. 

* 16 stycznia br. zakończyła się w naszej parafi i kolęda. Ofi ary złożone przez wiernych przy 
tej okazji zostały przeznaczone na: ostateczne spłacenie rzeźbionych postaci w kamieniu 
do jednej z kaplic Drogi Krzyżowej – Szymon Cyrenejczyk pomaga dźwigać krzyż Panu 
Jezusowi, która to kaplica stanowi fundację naszej parafi i na Kalwarii w Praszce. Spłaco-
ny został również dług do fi rmy Rduch związany z nagłośnieniem kaplicy Świętych Ar-
chaniołów oraz końcówka należności związanych z docelowym podłączeniem kościoła 
świętej Rodziny w energię elektryczną oraz został oddany dług zaciągnięty na oświetlenie 
halogenowe kościoła Świętej Rodziny. Wysokość zebranej ofi ary na Kościół pomniej-
szyła się w stosunku do roku ubiegłego a parafi anie tłumaczyli to ogólnym kryzysem 
ekonomicznym w kraju. Parafi alna Rada Duszpasterska prowadzi księgę przychodów 
i rozchodów naszej parafi i. Trzeba zaznaczyć, że niebezpiecznie wyludnia się Praszka. 
wielu młodych ludzi jest tu jeszcze zameldowanych ale faktycznie już tu nie mieszka 
i mieszkać nie będzie. Miejscowy ks. proboszcz swoją część ofi ary kolędowej przezna-
czył na nowe drzwi, całkowicie przeszklone, plastikowe do kaplicy „Betlejem” oraz na 
obraz Zesłania ducha Świętego do kaplicy Wieczernika potrzebnego do obchodu Drogi 
Światła - Zmartwychwstania.

 Także ks. proboszcz za swoje osobiste fundusze kupił nowe dębowe i częściowo pozła-
cane gabloty na wota dla Matki Bożej, które zostały umiejscowione przy siedziskach 
w prezbiterium kościoła kalwaryjskiego – sanktuaryjnego.

* 13 styczna br. zakończone zostały prace przy montażu fi lmu dokumentalnego, reportażu 
z życia Sanktuarium Kalwaryjskiego w Praszce. Redakcja telewizyjna „Niedzieli” 
w Częstochowie wysłała ten fi lm na festiwal fi lmów religijnych do Niepokalanowa. Jest 
to przedsięwzięcie promujące nasze Sanktuarium Kalwaryjskie ale i także nasze miasto 
i życie religijne naszej archidiecezji. To piękna oryginalna pamiątka i pomoc w utwier-
dzaniu duchowości kalwaryjskiej w Praszce. Film ten jest do nabycia po Mszach świę-
tych niedzielnych w Punkcie Duszpasterskim „Nazaret” na Makowym Wzgórzu.

* 2 lutego otwarta została w Muzeum w Praszce wystawa pt. „Kult Matki Bożej na ziemi 
wieluńskiej” Na wystawie tej prezentowane było także nasze kalwaryjskie Sanktuarium 
w Praszce.



4

* 8 – 13 lutego br. ks. prał. Stanisław Gasiński uczestniczył w pielgrzymce do Rzymu pracow-
ników naukowych Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Była to od-
powiedź na zaproszenie ks. abp Zygmunta Zimowskiego – prefekta Kongregacji Stolicy 
Apostolskiej – Przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

* 17 lutego br. zamontowane zostały w sanktuaryjnym prezbiterium nowe gabloty na wota 
dla Matki Bożej Kalwaryjskiej. Gabloty te są fundacją miejscowego ks. proboszcza jak 
również nowy obraz Zesłanie Ducha świętego na apostołów, który znajduje się w wie-
czerniku. Fundusze te ks. prałat uzyskał z ofi ary kolędowej złożonej przez wiernych dusz-
pasterzowi na tzw. „zelówki”.

* 21 lutego br. odbyło się doroczne zebranie Parafi alnej Rady Duszpasterskiej. Tematem ze-
brania był planowany dalszy rozwój Sanktuarium Kalwaryjskiego i naszej parafi i. Rada 
Duszpasterska wystosowała Apel do parafi an i przyjaciół Kalwarii w Praszce. Oto treść 
tego Apelu: „Rada Duszpasterska Parafi i Św. Rodziny w Praszce zebrana na posiedze-
niu 21 lutego br. zwraca się z prośbą do wszystkich parafi an o pomoc w sfi nansowaniu 
frontowej części ogrodzenia kościoła parafi alnego Świętej Rodziny wiosną 2010 roku. 
Wiążę się to z planem poświęcenia kaplicy Ojca św. Jana Pawła II, która stanowi fundację 
p. Ryszarda Maślanki z Krakowa. Było to pięknym świadectwem miłości z naszej stro-
ny jako parafi an do Ojca św. Jana Pawła II, przyczynić się do ufundowania stosownego 
obrazu Jana Pawła II w Sanktuarium. Obraz ten od nas jako parafi an, umożliwiał by 
nam i przyszłym pokoleniom oddawanie czci jednemu z największych z rodu polaków 
a w przyszłości błogosławionemu czy świętemu. Ze względu na wysoki koszt tych przed-
sięwzięć można składać ofi ary na ten cel ratalnie. Dziękujemy za zrozumienie i prosimy 
i pomoc. Rada duszpasterska Parafi i Świętej Rodziny w Praszce.”

* 25 lutego br. fi rma blacharska z Krzepic naprawiła drabinki przeciwśniegowe na kaplicy 
Świętych Archaniołów z powodu srogiej zimy.

* 26 lutego br. fi rma budowlana wznowiła prace przy budowie kaplicy Ojca św. Jana Pawła 
II i Kajfasza...

* 27 lutego br. stolarz p. Ryszard Jakubowski wykonał elementy uzupełniające do nastawy 
ołtarzowej kaplicy świętych Archaniołów, która stanowi fundację p. Kazimierza Pychyń-
skiego.

* 28 lutego br. odbyło się Walne Zebranie Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej w Prasz-
ce.

 Członkowie Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej na czele z Jego Radą skierowali 
Apel do parafi an i wszystkich przyjaciół Kalwarii w Praszce: „W związku ze wzmożo-
nym okresem rozliczeń podatkowych za rok 2009, Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej 
w Praszce serdecznie prosi o przekazanie 1% podatku na rzecz rozwoju naszej Kalwarii. 
Prosimy o zachęcanie do tej akcji dobroczynnej krewnych, przyjaciół , znajomych. Bio-
rąc pod uwagę, że są to małe kwoty, koniecznością jest, aby większa grupa wiernych włą-
czyła się w to szlachetne działanie. Serdecznie dziękujemy i prosimy o „zrozumienie”. 
Innych wiernych.

* 4 marca br. pewna osoba złożyła w formie wot dla Matki Bożej Kalwaryjskiej sznur burszty-
nów i złoty pierścionek. Natomiast druga osoba ofi arowała korale ozdobne: czerwone, 
perłowe i bursztynowe.

* 14 – 17 marca br. jak zawsze od IV niedzieli Wielkiego Postu odbywały się rekolekcje wielko-
postne, którym przewodniczył O. Barnaba Olszewski ofm z klasztoru w Łodzi. 
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* 10 marca br. pewna osoba złożyła w formie wota dla Matki Bożej Kalwaryjskiej sznur 
bursztynów oraz perłowe korale. Natomiast druga osoba złożyła Matce Bożej złoty łań-
cuszek z krzyżem.

*17 marca br. pewne małżeństwo złożyło w formie wot dla Matki Bożej Kalwaryjskiej perło-
we korale i bransoletę oraz złoty sygnet. Natomiast pewna rodzina wyprowadzająca się 
z Praszki ofi arowała Matce Bożej srebrne serce.

* 20 marca br. została przywieziona kostka brukowa na chodnik wzdłuż placu kościelnego przy 
Alei ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego oraz na dojście do kaplicy Ojca św. Jana Pawła II. 
Kostka ta została zakupiona za ofi ary złożone przy przyjmowaniu gazetki parafi alnej na 
święta wielkanocne. Rozpoczęte zostały prace budowlane tego chodnika.

* 28 marca br. odbyło się na Kalwarii w Praszce misterium niedzieli Palmowej z tryumfal-
nym wjazdem Chrystusa Króla na osiołku do Jerozolimy ubogaconym ewangelicznymi 
scenami. Przybyli wierni nie tylko z Praszki ale i z rejonu wieluńskiego oraz przyległych 
terenów śląska opolskiego. Gościliśmy także pielgrzymki autokarowe z parafi i Osiek 
i Kadłub w diecezji opolskiej.

* 29 marca br. Pewna osoba z naszej parafi i złożyła w formie wot dla Matki Bożej Kalwaryj-
skiej złotą bransoletę, natomiast pewne małżeństwo również z naszej parafi i złoty łańcu-
szek i złoty pierścionek.

* 30 marca br. w Wielki Wtorek na wewnętrznej, północnej ścianie kościoła sanktuaryjne-
go zawisł tryptyk papieski, który był malowany przez ostatnie cztery lata w Krakowie 
na beatyfi kację Jana Pawła II. Tryptyk ten zgodnie z uchwałą Rady Duszpasterskiej ma 
stanowić wotum naszej parafi i i przyjaciół tego miejsca dla Jana Pawła II. Tryptyk ten 
ma ponad siedem metrów długości a w środkowej części 160 cm wysokości. Zgodnie 
z umową ma być spłacany ratalnie w tym roku. 

* 31 marca br. w Wielką Środę do południa była sprawowana 
na Kalwarii w Praszce uroczysta Msza św. dla Publiczne-
go Gimnazjum w Praszce z racji rocznicy nadania tej szkole 
imienia Ojca św. Jana Pawła II. 

 Natomiast po południu rozpoczął się w naszym Sanktuarium 
Kalwaryjskim Pierwszy Regionalny Przegląd Pieśni Kalwa-
ryjsko-Pasyjnej. W przeglądzie tym wzięli udział:

 1).  Zespół śpiewaczy „Kościelanki” z Kościelca 
  koło Częstochowy.
 2).  Zespół wokalno-instrumentalny z Parafi i NMP  
  Królowej Polski w Częstochowie 
  oraz Szkoły Podstawowej nr 47 w Częstochowie.
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 3) Chór Publicznego Gimnazjum im. Ojca św. Jana Pawła II w Praszce.
 4). Schola Dziecięca Publicznej Szkoły 
  Podstawowej nr 3 w Praszce.
 5). Praszkowska Kapela „Wyderka”.
 6). Kilku solistów z Częstochowy oraz kilka osób z naszej parafi i. 
* 2 kwietnia br. W Wielki Czwartek tradycyjnie nasi ministranci, lektorzy, Nadzwyczaj-

ni szafarze Eucharystii udali się rano z ks. prałatem i ks. wikariuszem do Archikatedry 
w Częstochowie na Mszę św. Krzyżma sprawowaną przez naszych księży biskupów 
i prezbiterów Kościoła częstochowskiego. W Wielki Czwartek bowiem Pan Jezus ustano-
wił sakrament kapłaństwa i Eucharystię. Połamał się na pożegnanie z Apostołami chlebem 
w czasie ostatniej wieczerzy. Na tą pamiątkę, jako co roku każda, rodzina naszej parafi i, 
osoby samotne czy tez pielgrzymi otrzymali na stół wielkanocny mały chleb miłości brat-
niej Świętej Rodziny. Przed tym obdarowaniem nastąpił liturgiczny obrzęd umycia nóg 
12 mężczyznom na pamiątkę umycia nóg 12 apostołom przez Pana Jezusa w Wieczerni-
ku. Szczególnie w tym dniu na Mszy św. wieczerzy Pańskiej wierni przyjmowali Pana 
Jezusa pod dwoma postaciami, chleba i wina. Na zakończenie trwała adoracja Najświęt-
szego Sakramentu w tzw. „Ciemnicy” usytuowanej w kaplicy Miłosierdzia Bożego.

* 2 kwietnia br. W Wielki Piątek o godz. 15.00 rozpoczęło się Misterium Wielkiego Piąt-
ku połączone z droga krzyżową na Kalwarii i ucałowaniem relikwii Świętego Krzyża. 
Właśnie Wielki Piątek stanowi szczyt misteryjny – najważniejszy obchód Męki i Śmierci 
Chrystusa.

 Natomiast liturgiczne ceremonie Wielkiego Piątku miały miejsce w kościele parafi alnym 
Świętej Rodziny. Po tej liturgii nastąpiło przeniesienie Pana Jezusa z kościoła Świętej 
Rodziny do kościółka „ Ukrzyżowania i Grobu Pana Jezusa”, który był usytuowany poza 
miastem Jerozolimą. Tam też trwała adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie 
przez całą dobę.

*3 kwietnia br. W wielką sobotę od godz. 9.00 – 11.00 i o 13.00 odbywało się co pół go-
dziny poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny. Natomiast liturgia wigilii paschalnej 
a następnie rezurekcja, tradycyjnie rozpoczęła się o 22.00, by zakończyć się procesją 
rezurekcyjną wokół kościółka ukrzyżowania i Grobu Pana Jezusa na szczycie Kalwarii 
w Praszce.

*8 kwietnia br. Pan geodeta rozpoczął wyznaczanie docelowego ogrodzenia kościoła Świętej 
Rodziny od strony frontowej. Rozpoczęły się prace ziemne z tym związane.

*10 kwietnia br. w godzinach rannych pod Smoleńskiem w Rosji dotknęła nas jedna z naj-
większych tragedii w najnowszej historii Polski, katastrofa samolotu, którym leciała do 
Katynia delegacja przedstawicieli naszego narodu z prezydentem Rzeczypospolitej Pol-
skiej p. profesorem Lechem Kaczyńskim na czele, by uczcić 70-tą rocznicę mordu tysię-
cy polskich ofi cerów przez stalinowskich bolszewików. W katastrofi e tej zginął również 
rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. profesor Ryszard 
Rumianek, który dał możliwość prowadzenia zajęć na tej uczelni ks. dr Stanisławowi 
Gasińskiemu – naszemu proboszczowi. Także w tej katastrofi e zginął ks. Józef Joniec ko-
lega z Liceum w Krakowie naszego ks. Prałata, szef Parafi ady w Polsce. Wieczorem tego 
dnia odprawiona została w naszym Sanktuarium Msza św. w intencji tragicznie zmar-
łych. W Eucharystii tej wzięły udział również poczty sztandarowe NSZZ „Solidarność” 
z Kozłowic i Praszki, Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej i inni wierni, którzy złożyli 
wieniec, kwiaty i zapalili świece pod krzyżem „Giewonckim”.
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*11 kwietnia br. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego o godz. 15.00 odbył się I Doroczny obchód 
Drogi Zmartwychwstania Pana Jezusa na naszej Kalwarii. To wielka duchowa szansa dla 
wszystkich mieszkańców tego rejonu. Z tej właśnie duchowości kalwaryjskiej wyrósł 
Sługa Boży Jan Paweł II zadziwiając nią cały świat, nie tylko katolicki.

*23 kwietnia br. pewna osoba z naszej parafi i złożyła w formie wota Matce Bożej Kalwaryj-
skiej złoty pierścień z oczkiem. Wota te składane Matce Bożej świadczą o wielkiej miło-
ści do niej owych dobroczyńców i przypominają nam oraz będą przypominać przyszłym 
pokoleniom o naśladowaniu w tym względzie także Ojca świętego Jana Pawła II.

* 26 kwietnia br. mieszkańcy Szyszkowa zafundowali do kaplicy Św. Jana Chrzciciela 
w Szyszkowie nowe dębowe drzwi, lichtarze i świece ołtarzowe.

* 3 maja br. w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski po uroczystej sumie 
odbyła się tradycyjna procesja z kościoła Świętej Rodziny do Sanktuarium z obrazem 
Matki Bożej Kalwaryjskiej, na pamiątkę pojawienia się na tym wizerunku w tym dniu 
krwawych łez.

* 9 maja br. Grupa naszych dzieci z klas II w liczbie 29 przyjęła I komunię świętą. Po uro-
czystej Eucharystii w domku Zwiastowania Matki Bożej dzieci te wspólnie z kapłanami 
i swoimi rodzinami spożyły uroczyste śniadanie.

* 17 maja br. została przywieziona z gór nowa nastawa ołtarzowa z fi gurą Matki Bożej Wnie-
bowziętej do kaplicy Wniebowzięcia Matki Bożej w obrębie kościoła sanktuaryjnego. 
Jest to fundacja miejscowego ks. proboszcza.

* 22 maja br. odbyły się święcenia kapłańskie w archikatedrze częstochowskiej ks. Adama 
Polaka naszego rodaka w Praszki. Na tą uroczystość udał się autokarem z wiernymi ks. 
prałat Stanisław Gasiński.

* 23 maja br. Ks. prymicjant Adam Polak z bloku przy ul. Listopadowej 17 został procesjo-
nalnie przyprowadzony do Sanktuarium, gdzie odmówił akt zawierzenia Matce Bożej 
Kalwaryjskiej a następnie wszyscy zebrani udali się do kościoła Świętej Rodziny. Tam 
odbyła się wielka historyczna uroczystość dla naszej rodziny parafi alnej – Msza św. pry-
micyjna naszego rodaka ks. mgr Adama Polaka o godz. 12.00. 

 Po południu w sanktuarium odbyło się nabożeństwo majowe, któremu przewodniczył ks. 
prymicjant. Po Mszy św. popołudniowej z racji „Zielonych świąt” odbyło się tradycyjne 
poświęcenie pół na Makowym Wzgórzu z udziałem Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pań-
skiej i innych wiernych.

* 26 maja br. przywieziony został z Krakowa nowy obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej bez 
ozdobnej sukienki z Maryją płaczącą krwawymi łzami. Obraz ten został umiejscowiony 
w kościółku ukrzyżowania i Grobu Pana Jezusa. Jest to fundacja miejscowego ks. pro-
boszcza.

* 28 maja zakończone zostało wykonywanie otoczenia powstającej kaplicy Ojca świętego 
Jana Pawła II. Zamontowana została także nowa brama na plac kościelny. Oraz nadal 
kontynuowane było ogrodzenie kościoła Świętej Rodziny od strony zachodniej. Na owe 
prace został zaciągnięty kredyt.

* 3 czerwca br. odbyła się uroczystość Bożego Ciała z procesją eucharystyczną po osiedlu 
A. Mickiewicza w Praszce. Uroczystościom przewodniczył ks. prałat dr Stanisław Ga-
siński.

* 7 czerwca br. położona została kostka brukowa na chodniku przy parkingu kościelnym oraz 
przy kaplicach Annasza i Kaifasza.
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* 11 czerwca br. w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa odbył się II doroczny ob-
chód Drogi Zmartwychwstania na naszej Kalwarii.

* 13 czerwca br. odbyła się historyczna 
uroczystość poświęcenia pomnika 
i tryptyku Jana Pawła II na Kalwarii 
w Praszce. Uroczystości tej prze-
wodniczył J. E. Ks. abp dr Stanisław 
Nowak metropolita częstochowski. 
Przybyli na tą uroczystość ludzie 
zasłużeni dla kościoła i Ojczyzny 
z różnych stron kraju. W owej uro-
czystości wzięli udział między inny-
mi: rycerze i damy Grobu Pańskiego 
z Jerozolimy z ks. infułatem dr Ma-
rianem Mikołajczyk komandorem 
tegoż Zakonu, Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej w Praszce z p. Bogusławem Kacz-
marek – Starszym Bratem tegoż Bractwa, sześciu królów Krakowskiego Bractwa Kur-
kowego wraz z marszałkami oraz braćmi kurkowymi z rodzinami na czele z fundatorem 
pomnika ojca świętego Jana Pawła II p. marszałkiem Ryszardem Maślanką z rodziną, ka-
płani na czele z ks. kanonikiem Tadeuszem Stępień z Czeladzi – miejscowym rodakiem. 
Byli obecni przedstawiciele władz cywilnych; województwa, powiatu i gminy na czele 
z p. Przewodniczącym Rady Powiatu p. Antonim Polak, burmistrzem Praszki p. Jarosła-
wem Tkaczyńskim i przewodniczącym Rady Miasta i Gminy w Praszce. p. Bogusławem 
Łazik. W uroczystości tej wziął udział poczet sztandarowy NSZZ „Solidarność” z Praszki 
na czele z przewodniczącym tego związku w Praszce p. Waldemarem Kościelnym oraz 
poczet sztandarowy miejscowego harcerstwa i publicznego Gimnazjum im. Ojca św. Jana 
Pawła II z dyrektorem p. Januszem Tobiś. Byli również inni przedstawiciele społeczeństwa 
z p. prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w Prasze p. Jerzym Gracz i komendantem Straży 
Miejskiej p. Andrzejem Podyma oraz pielgrzymi kalwaryjscy z różnych stron kraju m.in. 
z Dolnego Śląska, Katowic, Małopolski, Śląska Opolskiego, Ziemi Wieluńskiej oraz przy-
jaciele Kalwarii i miejscowi parafi anie, którzy zgodnie z sugestią Rady Duszpasterskiej 
mają stanowić trzon fundatorów tryptyku papieskiego. Przed ową uroczystością ks. ar-
cybiskup przewodniczył nabożeństwu Drogi Krzyżowej na Kalwarii w którym w kontu-
szach uczestniczyli Bracia Kurkowi z rodzinami, Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej, 
pielgrzymi i wierni. 

 Wieczorem. Ks. abp dr Stanisław Nowak sprawował uroczystą Mszę św. fatimską w trak-
cie której udzielił sakramentu bierzmowania miejscowej młodzieży. Rodzice tegorocz-
nych bierzmowanych złożyli jako dar ołtarza ornat koloru czerwonego ubogacony haftem 
– złotą nitką. Następnie odbyła się pokutna procesja fatimska na osiedle A. Mickiewi-
cza.

* 19 czerwca br. Jego Ekscelencja ks. abp dr Stanisław Nowak przebywając na Kalwarii w 
Praszce potwierdził, że zostały przez niego zredagowane rozważania dla naszej Kalwarii 
do obchodu Drogi: Pasyjnej, Drogi Zmartwychwstania oraz Dróżek Matki Bożej i święte-
go Józefa. Rozważania te przygotowywane są do druku ku duchowemu pożytkowi wielu 
ludzi dobrej woli pragnących pogłębić w sobie duchowość kalwaryjską.
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W Krakowie przy tablicy fundacyjnej ks. dr Stanisław Gasiński podziękował w imie-
niu parafi i za dar pomnika Jana Pawła II dla Sanktuarium Kalwaryjskiego w Praszce, 
mówiąc: „Najczcigodniejszy Księże Infułacie ! Szanowni i drodzy Królowie, 
Marszałkowie, Bracia Kurkowi z Rodzinami, Przyjaciele ! Pragnę na tym szcze-
gólnym dla Państwa miejscu, tu w Krakowie złożyć serdeczne podziękowanie jako 
kustosz sanktuarium kalwaryjskiego w Praszce, za dar pomnika Jana Pawła II. To 
podziękowanie składam na ręce Króla Bractwa Kurkowego AD 2010 p. Krzysztofa 
Wójcika i mojego  kolegi marszałka Bractwa Kurkowego AD 2004 p. Ryszarda 
Maślanki, za ufundowanie tegoż pomnika.  Braciom Kurkowym dziękuję za wszelkie 
wsparcie i tak liczną obecność na Kalwarii w Praszce, w dniu poświęcenia tego zna-
ku miłości i wdzięczności dla Jana Pawła II. Dziękuję gorąco Najczcigodniejszemu 
księdzu infułatowi Jerzemu Bryle, za wszelkie duchowe wsparcie i za ten szcze-
gólny list jaki zechciał Ks. Infułat skierować na uroczystość poświęcenia pomnika 
Jana Pawła II. Pragnę podkreślić, że Praszkę łączy z Bractwem Kurkowym osoba 
dziedzica Stanisława Jana Potockiego, syna hrabiego Tomasza Potockiego, właści-
ciela Praszki, herbu Złota Pilawa, uczestnika powstania listopadowego. Stanisław Jan 
Potocki przez długi czas przebywał w Krakowie uczestnicząc owocnie w życiu tego 
miasta a następnie przeniósł się do Praszki, jako działacz Towarzystwa Strzeleckiego. 
Wiemy, że członkiem honorowym  Bractwa Kurkowego był także Ojciec Święty Jana 
Paweł II, który na ostatniej Mszy świętej sprawowanej na polskiej ziemi w Kalwarii 
Zebrzydowskiej, poświęcił i posłał do Praszki wierną kopię cudownego wizerunku 
Matki Bożej Kalwaryjskiej. Jan Paweł II powiedział wówczas wobec Kościoła po-
wszechnego i całego świata te znamienne słowa: „Niech Matka Boża Kalwaryjska 
króluje także w Praszce. Módlcie się tam za mnie”. Faktem stanowiącym realizację 
papieskiego testamentu było ogłoszenie przez J. E. Ks. abpa dr. Stanisława Nowaka, 
metropolitę częstochowskiego, Sanktuarium Kalwaryjskiego w Praszce i erygowanie 
Kalwarii.  Jako kustosz tego miejsca serdecznie dziękuję Państwu za duchowe wspar-
cie i pomoc materialną w dalszym rozwoju tego sanktuarium, naznaczonego tak 
szczególnym  błogosławieństwem Jana Pawła II.  W duchu wdzięczności z głębi serca 
życzę, by Matka Boża Kalwaryjska królowała także w naszych sercach i umysłach. 
By jak mówił o sobie Jan Paweł II, wychowywała także nasze serca w prawdzie i mi-
łości do siebie i naszej umiłowanej Ojczyzny – Polski. Szczęść Boże !”. Aktu poświę-
cenia kaplicy dokonał J. E. Ks. infułat Jerzy Bryła dawny współpracownik i przyjaciel 
Ojca św. Jana Pawła II i od 30 lat kapelan Krakowskiego Bractwa Kurkowego. Po tej 
uroczystości Bractwo Kurkowe udało się autokarem i samochodami na pielgrzym-
kę do Częstochowy, gdzie podczas piątkowego Apelu Jasnogórskiego i na Mszy św. 
o 6.00 rano w sobotę, po odsłonięciu cudownego wizerunku Matki Bożej, wszyscy 
zebrani modlili się także w intencji dalszego rozwoju Sanktuarium Kalwaryjskiego 
w Praszce. Po tej Eucharystii w Sali Rycerskiej ks. prałat Stanisław Gasiński otrzymał 
od króla Bractwa Kurkowego p. Krzysztofa Wójcika i marszałków okolicznościo-
wy ryngraf Maryjny oraz zapewnienie o przyjaźni do Sanktuarium Kalwaryjskiego 
w Praszce.
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* 22 czerwca br. zamontowane zostało na Kalwarii kilkadziesiąt tablic informacyjnych przy 
Dróżkach Pasyjnych, Zmartwychwstania i Maryjnych oraz św. Józefa. Fundacja miejsco-
wego ks. kustosza.

* 27 czerwca br. do tego dnia wpłynęło na ogrodzenie frontowe kościoła Świętej Rodziny 89 
kopert fundacyjnych co stanowi około 1/4 wartości tego przedsięwzięcia po odtrąceniu 
kosztów druku zaproszeń na uroczystość poświęcenia tryptyku i pomnika ojca św. Jana 
Pawła II. Na 3/4 ogrodzenia zaciągnięty został kredyt. Taka była konieczność ze względu na 
fundowany pomnik ojca św. Jana Pawła II, by jego otoczenie można było zaakceptować.

* 30 czerwca br. zwizytował teren naszej Kalwarii J. E. Ks. abp dr Stanisław Nowak metropo-
lita częstochowski zatwierdzając plan nowych Dróżek Matki Bożej i Św. Józefa. Do tego 
obchodu mamy już kilka pięknych kaplic. Komputerowe opracowanie planów Dróżek: 
Pasyjnych, Zmartwychwstania oraz Matki Bożej i Św. Józefa zostało umiejscowione na 
trzech tablicach przy Placu Matki Bożej Kalwaryjskiej. Rozważania do tych trzech rodza-
jów Dróżek opracowane przez ks. arcybiskupa i są aktualnie w druku. 

* 1 lipca br. przerobione zostało ogrodzenie na zachodniej granicy terenu Kalwarii. 
W sąsiedztwie tego terenu pobudowano garaże a a tym samym zamknął przejście, które 
kiedyś zostało pozostawione przez parafi ę do korzystania. Dzięki temu wymienione ogro-
dzenie w wykorzystane zostało do ogrodzenia południowo –wschodniego i północnego 
odcinka ogrodzenia kościoła parafi alnego Świętej Rodziny. Każdy ze słupów był przera-
biany oraz były dorabiane nowe. Stare prowizoryczne ogrodzenie domagało się wymiany 
na nowe.

* 3 lipca br. pewna osoba złożyła w formie wota dla Matki Bożej Kalwaryjskiej naszyjnik z 
białych pereł. Ten znak dopisuje się do innych znaków wdzięczności i miłości złożonych 
Marce Bożej w jej sanktuarium.

* 9 lipca br. wykoszony został po raz trzeci teren kalwarii oraz teren nowego cmentarza. 
Zamontowane zostały drzwi i okna kaplicy Kaifasza i Annasza oraz „Świętej Piwnicy”. 
Położone zostały też płytki w „Świętej Piwnicy”.

* 15 lipca br. wzmocnione zostały betonem wszystkie słupy ogrodzeniowe na Kalwarii. Nadal 
wykonywane było ogrodzenie północnej części placu kościoła Świętej Rodziny.

* 23 lipca br. wykonana utwardzona została na Kalwarii przez specjalistyczną fi rmę tzw. 
„Droga Maryjna”. Sfi nansowania tego utwardzenia podjęło się Kalwaryjskie Bractwo 
Męki Pańskiej z tzw. odpisów podatkowych. Tą droga podążała po raz pierwszy procesja 
zaśnięcia Matki Bożej z kościółka ukrzyżowania do Sanktuarium kalwaryjskiego w od-
pust kalwaryjski.

* 24 lipca br. zakończone zostały prace przy ogrodzeniu północnej części placu przy kościele 
Świętej Rodziny.

* 28 lipca br. pielgrzymował na naszą Kalwarię J. E. Ks. abp dr Stanisław Nowak, który złożył 
w formie wota dla tego miejsca kultu złoty kielich z pateną oraz obraz do I stacji obchodu 
Dróżek Matki Bożej i Św. Józefa.

* 30 lipca br. pewna osoba ofi arowała w formie wota dla Matki Bożej Kalwaryjskiej złoty 
pierścionek z rubinem. Natomiast druga osoba ofi arowała Marce Bożej dwa złote pier-
ścionki z rubinem oraz dwa złote kolczyki.

* 2 – 3 sierpnia br. Ks. prałat Stanisław Gasiński odbył doroczną wizytę pastoralną w Górnej 
Austrii. Nawiedził tam grób śp. Ks. Raimunda Ochabauer – naszego wielkiego dobro-
czyńcy. Złożył wieniec na Jego mogile i sprawował Mszę św. w Jego intencji z nowym 
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ks. proboszczem tamtejszej parafi i Rogerem, który przekazał mu prywatnie przy świadku 
ofi arę, którą ks. kustosz przeznaczył na częściowe pokrycie kredytu zaciągniętego na 
budowę kaplicy Annasza na Kalwarii w Praszce. Kaplica ta jest fundowana przez ks. 
kustosza.

* 5 sierpnia br. dwoma autokarami udaliśmy się wspólnie z wiernymi różnych parafi i zie-
mi wieluńskiej na doroczną pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzydowskiej. Wspólnie z nami 
pielgrzymowali wierni z Wielunia, Chotowa, Mokrska, Skomlina, Pątnowa, Dzietrznik, 
Grębienia, sąsiedniej parafi i w Praszce, Krzepic i pojedyncze osoby z innych jeszcze 
parafi i.

* 8 sierpnia br. Sprawowana została uroczy-
sta suma odpustowa ku czci Matki Bożej 
Kalwaryjskiej przez J. E. Ks. bp dr Jana 
Wątrobę z Częstochowy. Uroczystość 
ta rozpoczęła się w kościółku ukrzy-
żowania i Grobu Pana Jezusa nieszpo-
rami Maryjnymi. Następnie ze szczytu 
kalwaryjskiego Drogą Maryjną prze-
szła procesja Zaśnięcia Matki Bożej do 
Kościoła sanktuaryjnego Matki Bożej 
Kalwaryjskiej. W trakcie tej procesji 12 
apostołów niosło fi gurę z Matką Bożą Zaśniętą na marach. W kościele sanktuaryjnym ks. 
biskup odprawił uroczystą sumę w intencji żywych i zmarłych dobroczyńców Kalwarii 
i naszych parafi an. Po sumie fi gura z Marką Bożą Zaśniętą została uroczyście przeniesio-
na do kaplicy domku zaśnięcia Matki Bożej.

* 10 sierpnia br. pewna osoba z naszej parafi i złożyła Matce Bożej Kalwaryjskiej w formie 
wota złoty łańcuszek z serduszkiem.

* 12 sierpnia br. Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej z tzw. odpisów podatkowych pokryło 
koszta trzech zestawów kamienia na utwardzenie tzw. Drogi Maryjnej na Kalwarii.

* 13 sierpnia br. Liturgiczne święto Matki Bożej Kalwaryjskiej, 13-ty dzień miesiąca – fatim-
ski. Jak zawsze każdego 13-tego dnia miesiąca od maja do października odbył się uro-
czysty obchód fatimski zakończony procesją różańcową na osiedle w Praszce do krzyża 
trudnych dni Praszki.

* 15 sierpnia br. odbyła się uroczystość 
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi 
Panny. W sąsiedniej parafi i w Praszce 
odpust. W związku z tym u nas wyjąt-
kowo suma niedzielna była sprawo-
wana po południu o godz. 17.00., jako 
że ta uroczystość przypadła w tym 
roku w niedziele. Po tej sumie wzo-
rem Sanktuarium w Kalwarii Zebrzy-
dowskiej odbyła się procesja Triumfu 
Maryi – Wniebowzięcia Matki Bożej 
z kościoła kalwaryjskiego do kościoła 
Świętej Rodziny. Temu obchodowi kalwaryjskiemu przewodniczył ks. prałat prof. Ma-



12

rian Duda – rektor Instytutu Teologicznego w Częstochowie. Zwykłe procesja Triumfu 
Maryi będzie miała miejsce w trzecią niedzielę sierpnia o godz. 10.30 

* 17 sierpnia br. pewna osoba złożyła jak wotum dla Matki Bożej Kalwaryjskiej dwie złote 
obrączki z pierwszego małżeństwa.

* 19 sierpnia br. usytuowane zostały przy placu Matki Bożej Kalwaryjskiej trzy stylowe tab-
lice z planami poszczególnych Dróżek: Pasyjnych. Zmartwychwstania Pana Jezusa i Ma-
ryjnych oraz Św. Józefa.

* 21 sierpnia br. w związku z sugestią ks. arcybiskupa co do planów Dróżek Maryjnych i Św. 
Józefa rozpoczęta została budowa kaplicy Najświętszej Serca Pana Jezusa w sąsiedztwie 
Bramy VIII błogosławieństw. Firma p. Henryka Gmura położyła przy budowanej kaplicy 
kostkę brukową.

* 22 sierpnia br. zakończone zostało kładzenie płytek ceramicznych w kaplicy Kajfasza.
* 24 sierpnia br. rozpoczęte zostało wykonywanie ogrodzenia placu przy kościele Świętej 

Rodziny od strony południowo – wschodniej.
* 27 sierpnia br. zakończona została zasadnicza część wykonywania ogrodzenia kościoła pa-

rafi alnego od strony południowo-wschodniej. Długość tego ogrodzenia jest porównywal-
na w wykonanym już w tym roku ogrodzeniem placu kościelnego od strony północnej. 
Choć w zasadzie te prace były wykonywane na kredyt, to były też osoby, które wsparły 
te działania.

* 3 września br. została zatwierdzona opracowana wcześniej Instrukcja Bezpieczeństwa Poża-
rowego dla naszej parafi i. Ponad to zakupione zostało kilka gaśnic zgodnie z opracowaną 
instrukcją dla bezpieczeństwa obiektów sakralnych naszej parafi i

* 5 września br. na sumie o godz. 11.00 dziękowaliśmy Bogu za tegoroczne zbiory – „Dożyn-
ki” oraz modliliśmy się w intencji ludzi pracy z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo 
i opiekę Matki Bożej. Intencja ta została zamówiona przez NSZZ „Solidarność” w 30-tą 
rocznicę powstania tego związku.

* 8 września br. rozpoczął się kolejny cykl katechez bliższego przygotowania do sakramentu 
małżeństwa dla młodzieży po przyjęciu sakramentu bierzmowania.

* 13 września br, odbył się w naszym sanktuarium doroczny Dekanalny Dzień Chorych z 
udziałem J. E. Ks. abp dr Stanisława Nowaka. W procesjonalnym przejściu z kościoła 
sanktuaryjnego do kościoła parafi alnego Świętej Rodziny ks. abp poświęcił nową kapli-
cę Najświętszego Serca Pana Jezusa, która jest fundacja miejscowego ks. proboszcza w 
Aleji ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego. Po Eucharystii w domku Zwiastowania Matki Bo-
żej odbyła się „Agapa” – uczta miłości, dla chorych, starszych wiekiem z terenu naszego 
dekanatu. Wieczorem uroczystą Mszę św. fatimską celebrował ks. dr Andrzej Kuliberda 
– dyrektor Wydziału Duszpasterstwa ogólnego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie. 
Po Mszy św. odbyła się uroczysta procesja fatimska na osiedle w Praszce do „krzyża 
Trudnych dni Praszki”.

 Ksiądz dyrektor wstępnie przygotowywał nas duchowo do misji ewangelizacyjnych, 
które odbędą się w naszej parafi i w przyszłym roku w dniach od 11 – 16 września 
i z którymi na zakończenie połączona będzie peregrynacja Krzyża Świętego.

* 14 września br. W Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, święto Kalwarii w Praszce odbył 
się pełny obchód Dróżek Pana Jezusa na Kalwarii w Praszce.

* 15 września br. We wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej, w rocznica konsekra-
cji kościoła kalwaryjskiego odprawiona została uroczysta Msza św. dziękczynno-błagal-
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na o godz. 20.00 z udziałem Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej i wielu przyjaciół 
tego miejsca zafascynowanych duchowością kalwaryjską.

* 17 września br. na terenie Kalwarii usytuowane zostały 24 tablice informacyjne, kierunko-
we do Dróżek: Pasyjnych, Zmartwychwstania i Maryjnych oraz Św. Józefa. Czwarty raz 
wykoszony został teren Kalwarii.

* 18 września br. w przeddzień Dnia Środków Społecznego Przekazu ks. prał. dr Stanisław 
Gasiński otrzymał w bazylice jasnogórskiej medal Mater Verbi (Matka Słowa) jako wyraz 
uznania i wdzięczności mediów katolickich i zaangażowanie w ewangelizację przez me-
dia. W podziękowaniu obdarowany podkreślił, że traktuje to wyróżnienie jako znaczącą 
cegiełkę w dalszym rozwoju Sanktuarium Kalwaryjskiego w Praszce.

* 19 września br. w święto Św. Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży zakończyło się 
Triduum ku czci św. Stanisława z licznym udziałem dzieci, młodzieży i starszych. Mod-
lono się za solenizanta tego dnia J. E. Ks. abp Stanisława Nowaka oraz miejscowego ks. 
prałata, któremu na zakończenie Mszy św. wiele osób i grup złożyło życzenia imieninowe 
oraz urodzinowe zarazem.

* 20 września br. artysta plastyk z Lublina przywiózł część obrazów, które są przeznaczone na 
tzw. Dróżki Matki Bożej i Św. Józefa. Z powodu braku odpowiedzi na apel o sponsorowa-
nie tych znaków wiary ks. kustosz był zmuszony zaciągnąć kredyt na ten cel, który suk-
cesywnie spłaca z własnych funduszy uzyskiwanych poza parafi ą. Część z tych obrazów 
będzie usytuowana wewnątrz i zewnątrz naszych kościołów i kaplic. Dzięki temu dobrze 
zagospodarujemy przestrzeń już istniejącą.

* 24 września br. otrzymaliśmy nakazy płatnicze za energię elektryczną z trzech liczników, jakie 
są w parafi i. Zdecydowana część tych należności ze względu na termin płatności została 
pokryta kredytem. Jest grupa wiernych, która rozumie potrzeby funkcjonowania parafi i, nie 
mówiąc już o funduszach inwestycyjnych parafi i, które musiały być wsparte także kredyta-
mi: ogrodzenie kościoła czy tryptyk papieski. Ufając Bożej opatrzności wciąż wierzymy w 
szczęśliwe rozwiązanie tych różnych problemów fi nansowych.

* 28 września br. zakończona została przebudowa kaplicy do Dróżek Matki Bożej i Św. Józefa 
– Ucieczka Pana Jezusa do Egiptu. Koszta tej przebudowy ponosi ks. prałat organizując 
pomoc z zewnątrz parafi i.

* 4 października br. rozpoczęte zostały prace ocieplania i tynkowania kaplic: Świętych Archa-
niołów i Wniebowstąpienia Pańskiego. Koszta związane z ociepleniem kaplicy Świętych 
Archaniołów ponosi pewna osoba z naszej parafi i a koszta związane z ociepleniem kaplicy 
Wniebowstąpienia Pańskiego ks. prałat dzięki wsparciu swoich przyjaciół w kraju.

* 5 października br. zakończone zostały prace restauracyjne płytek przy wejściu do naszych 
kościołów.

* 8 października br. Wykonane zostały dwie gabloty informacyjne w sanktuarium traktujące 
o Zaśnięciu i wniebowzięciu Matki Bożej.

* 12 października br. zakończona została przebudowa kaplicy Betlejem także do Dróżek Ma-
ryjnych. Koszta tej przebudowy ponosi również ks. prałat organizując pomoc z zewnątrz 
parafi i. Obraz Matki Bożej Częstochowskiej do tej kaplicy ofi arował ks. arcybiskup. 
Natomiast ks. prałat obrazy pokłon mędrców i pasterzy, marmurową gwiazdę betlejem-
ską z dzieciątkiem, mosiężne lampy ozdobne - wieczne, kratę zabezpieczającą i drzwi 
przeszklone plastykowe. Wcześniej pomieszczenie to spełniało rolę „Nazaretu” który był 
również fundacją ks. prałata.
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* 14 i 15 października br. przesadzaliśmy na północnej i zachodniej części Kalwarii drzewka sosny 
oraz sadziliśmy drzewka brzozy dla przysłonięcia przy granicy z terenem zakładu. W pracach 
tych wielką pomocą przyszła nam fi rmy p. Krzysztofa Polaka i p. Henryka Gmura.

* 16 października br. w 32 rocznicę wyboru na stolicę Piotrową Jana Pawła II została od-
prawiona uroczysta Msza św. dziękczynno-błagalna o rychłą beatyfi kację Ojca św. Jana 
Pawła II jak zawsze w 16-tym dniu miesiąca o godz. 20.00. Po Mszy św. podczas Apelu 
Maryjnego tradycyjnie jak co roku złożyliśmy kwiaty i znicze przy krzyżu papieskim 
– giewonckim.

* 24 października br. nasz rodak Bartłomiej Bardelski kleryk 3 roku teologii w Wyższym Semi-
narium duchownym Archidiecezji Częstochowskiej przyjął uroczyście w kościele seminaryj-
nym pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana strój duchownego. Polecajmy 
jego osobę naszym modlitwom.

  Także 24 października odbyło się doroczne tzw. liczenie wiernych ze względów statystycz-
nych. Poziom wiernych uczęszczających na Msze św. w naszej parafi i utrzymuje się od lat ra-
czej na stałym poziomie. Do komunii św. w tym roku przystąpiło nieco mniej osób. Zauważa 
się nie tylko w naszej archidiecezji ale i w całej Polsce tą tendencję.

* 28 października br. ukończony został kolejny etap budowy kaplicy Annasza do obchodu Dróżek 
Pasyjnych. Zamontowane zostały przeszklone drzwi plastikowe oraz okno oraz rozpoczęte 
zostało tynkowanie tej kaplicy. Koszta budowy tej kaplicy ponosi ks. prałat.

* 29 października br. został usytuowany w sanktuarium obraz do pierwszej stacji Dróżek 
Maryjnych. Obraz ten jest fundacją naszego ks. arcybiskupa. Również w tym dniu został 
usytuowany nowy obraz w Wieczerniku przedstawiający przyjęcie komunii św. przez 
Matkę Najświętszą z rąk św. Jana. Jest to fundacja miejscowego ks. prałata.

* 4 listopada br. fi rma blacharska wykonywała prace przy kaplice Kajfasza, która stanowi 
fundację naszego ks. arcybiskupa. Ta dwupoziomowa kaplica zaczyna już być jedną 
z ciekawszych na Kalwarii. Następnie blacharze wykonywali prace uzupełniające na da-
chu kościoła parafi alnego Św. Rodziny.

* 10 listopada br. fi rma reklamowa wykonywała uzupełniającą numerację Drogi zmartwych-
wstania.

* 14 listopada br. w ogłoszeniach parafi alnych została podana informacją o odwodnieniu alei 
ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego i położeniu kostki brukowej w Alei na odcinku między 
popiersiem Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego a kaplicą pomnikiem Jana Pawła 
II. Aktualnie prace te są prowadzone w sposób intensywny dzięki sprzyjającej pogodzie. 
Parafi a nasza od wielu lat zabiegała bezskutecznie o to rozwiązanie. Dlatego jest nam 
miło, że w ostatnim czasie została podpisana stosowna umowa Urzędu Miasta z wyko-
nawcą tych prac.

 Szczególne podziękowanie składamy władzom samorządowym miasta i gminy w Praszce 
a szczególnie p. burmistrzowi Jarosławowi Tkaczyńskiemu, przewodniczącemu Rady Mia-
sta i gminy w Praszce p. Bogusławowi Łazik oraz p. radnej Jolancie Wiecha, która wiele ser-
ca włożyła w tą sprawę. Serdeczne Bóg zapłać wszystkim na czele z radnymi naszej parafi i. 
Dzięki Bogu i ludziom dobrej woli znalazło się szczęśliwe rozwiązanie problemu związane-
go z Aleją ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Duże ilości wody z pół, parkingów, dachów wsią-
kając w alei w strukturę gleby nieustannie rozmiękczały słabe podłoże drogi powodując jej 
systematyczne niszczenie, szczególnie w okresie jesiennym, zimowym i wiosennym. W zi-
mie przy roztopach śniegu woda przelewała się na krzyżowanie przy z. ul. Obrońców Pokoju 
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i Kościuszki tworząc niebezpieczną gołoledź dla samochodów, często mknących od strony 
garaży. W czasie gwałtownych ulew z powodu braku odwodnienia owego odcinka alei, 
woda niosła wszelkie nieczystości na ulicę Kościuszki, które następnie trzeba było usuwać 
wkładając. w to przez miejskie służby miejskie wiele pracy. Zdarzyło się też kilka potrąceń 
pieszych i kolizji drogowych w owej alei a poszkodowani trafi ali na pogotowie.

* 20 listopada br. na uroczystej Mszy św. w archikatedrze częstochowskiej przedstawiciele na-
szej parafi i otrzymali z rąk J. E. Ks. arcybiskupa materiały duszpasterskie do przygotowania 
parafi i w celu odprawienia w przyszłym roku 2011 Misji Świętej w dniach od 11 do 16 
września. W uroczystości tej brała udział również delegacja młodzieży naszej parafi i. Nato-
miast na Kalwarii w Praszce podczas Mszy św. popołudniowej sprawowanej w sanktuarium 
kalwaryjskim nastąpiło przyjęcie do służby ołtarza jako ministrantów trzech chłopców, na-
tomiast jako lektorów dwóch młodzieńców.

* 26 listopada br. w parku Strzeleckich w Krakowie została odsłonięta i poświęcona tablica funda-
cyjna kaplicy Jana Pawła II w Praszce. Na ową uroczystość został zaproszony przez Bractwo 
Kurkowe ks. prałat dr Stanisław Gasiński oraz na Apel Maryjny w tym dniu na Jasną Górze 
i Mszę św. ranną w sobotę w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Stanowi to piękne promo-
wanie naszego miasta i Kalwaryjskiego Sanktuarium w Praszce.

REKOLEKCJE ADWENTOWE
Parafi a Świętej Rodziny w Praszce

KALWARIA PRASZKOWSKA
12 - 14 grudnia 2010 roku 

III Niedziela Adwentu – 12 XII 2010 r. 
    Rozpoczęcie rekolekcji
 8.00 Msza św., z nauką dla młodzieży.
 9.30 Msza św. z nauką dla dzieci i ich opiekunów.
 11.00  Suma z nauką dla mężczyzn.
 17.00  /Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej/ Msza św. z nauką dla kobiet.

Poniedziałek
 9.00  /Sanktuarium / Msza św. z nauka ogólną.
 11.00 – 12.30 Odwiedziny obłożnie chorych w domach.
 15.30  Msza św. z nauką dla dzieci i ich opiekunów.
 17.00  Msza św. z nauką ogólną dla młodzieży i dorosłych.
  - Nauka stanowa dla młodzieży od I klasy gimnazjalnej wzwyż.

Wtorek – Dzień spowiedzi św. – Zakończenie rekolekcji
 9.00  /Sanktuarium/ Msza św. z nauką ogólną dla II zmiany z komunią św. generalną.
 11.00  /Sanktuarium/ Msza św. dla chorych, samotnych i starszych wiekiem, 
  z komunią św. generalną. Po tej Eucharystii nabożeństwo dla chorych 
  na sposób Lourdzki.
 15.30 Msza św. dla dzieci szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej 
 17.00  Msza św. z nauką ogólną dla dorosłych i młodzieży ponad gimnazjalnej.
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PLAN SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ
14 XII /Wtorek/

Rano 8.30 – 11.30 dla dzieci, młodzieży, dorosłych – drugiej zmiany, 
    chorych, starszych wiekiem.
Po południu 15.30  Szkoły Podstawowe i Gimnazjum oraz dorośli.
          16.00 – 17.30 Młodzież szkół średnich ponad gimnazjalnych 
      w tym przyszłoroczni kandydaci do bierzmowania. Dorośli.

Rekolekcjom przewodniczy O. dr Leonard Hryniewski OFM z klasztoru w Alwerni.

APEL RADY DUSZPASTERSKIEJ PARAFII
ŚWIĘTEJ RODZINY W PRASZCE

 Zebranie Rady Duszpasterskiej Parafi i Świętej Rodziny i Kalwaryjskiego Bractwa 
Męki Pańskiej w Praszce, które odbyło się 16 maja 2010 roku w auli katechetycznej na 
plebanii, wytyczyło plan dalszych działań rozwoju Sanktuarium Kalwaryjskiego i naszej 
Parafi i. Na zebraniu tym  omówiono między innymi sprawę sfi nansowania przez parafi ę 
budowy ogrodzenia placu kościoła parafi alnego Świętej Rodziny oraz tzw. tryptyku pa-
pieskiego do sanktuarium. Trudno bowiem było nam nie zareagować, skoro ludzie z poza 
parafi i  zdobyli się na tak szczególny dar dla nas jakim jest kaplica Ojca św. Jana Pawła II. 
Niestety zasadniczo prace związane z ogrodzeniem kościoła św. Rodziny były wykony-
wane na kredyt, choć były też osoby, które wsparły te działania na miarę swoich rzeczy-
wistych możliwości. Ofi ary te są oczywiście odnotowane w parafi alnej księdze wpływów 
i rozchodów w której składają swoje podpisy księża biskupi w czasie wizytacji kanonicz-
nych. Jeszcze mniej osób poczuło się do sfi nalizowania zapłaty za wykonanie tryptyku 
papieskiego. W związku z tym także zmuszeni zostaliśmy do zaciągnięcia kredytu na ten 
cel. Mamy niezłomną nadzieję, że ten kredyt na przełomie starego i nowego roku, dzięki 
ludziom dobrej woli uda się spłacić.  Trzeba też i podkreślić, że parafi a nasza, jak każda 
inna potrzebuje środków do jej normalnego funkcjonowania (np. światło, ogrzewanie, 
podatki na rzecz państwa czy też Kościoła, należności za posługi wykonywane przez 
różne osoby). Rada Duszpasterska i członkowie Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej 
składają serdeczne podziękowanie wszystkim dobroczyńcom Kalwarii w Praszce, na cze-
le z tymi osobami czy rodzinami, które regularnie w ciągu roku pamiętają o bieżących 
potrzebach swojej rodziny parafi alnej. Dzięki temu może ona w ogóle funkcjonować. 
Nieocenioną pomocą w tym względzie są ofi ary składane na tacę w każdą drugą niedzie-
lę miesiąca. Ofi ary te bowiem są przeznaczone tylko na rzecz naszej parafi i. Stokrotne 
Bóg zapłać! Równie serdeczne podziękowanie składamy tym osobom, które uczestniczą 
w życiu religijnym naszej parafi i naznaczonej duchowością kalwaryjską. Niestety wiele 
osób dystansuje się od tego, przejawiając jakby zmęczenie, „przejedzenie tymi wartoś-
ciami”, poddając się duchowi laickiemu, wciskającemu się drzwiami i oknami w nasze 
życie. Niech odrodzi się w nas to, co może jest już wypalone, abyśmy w 2011 roku mogli 
wejść z nowym zapałem w budowaniu jedności z Bogiem i między sobą.
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W ROKU 2010 SANKTUARIUM KALWARYJSKIE W PRASZCE 
ODWIEDZIŁY OPRÓCZ INDYWIDUALNYCH PIELGRZYMÓW 

NASTĘPUJĄCE GRUPY AUTOKAROWE:
 

28 marzec 2010 roku Pielgrzymka autokarowa z Parafi i Kadłub, Osiek i Jemielnica w diecezji 
opolskiej.

18 kwiecień br. Pielgrzymka autokarowa z Parafi i Św. Józefa z Małego Cichego na podhalu.
06 maja br. Pielgrzymka autokarowa koła Emerytów i Rencistów z Zębowic w diecezji opol-

skiej.
14 maja br. Pielgrzymki autokarowe z parafi i Warta i Chałup Mała w diecezji kaliskiej.
22 maja br. Pielgrzymka autokarowa z Parafi i Świętego Jana Chrzciciela w Pichlicach (dzieci 

pierwszokomunijne z rodzicami i księdzem proboszczem Józefem Kaczmarkiem).
23 maja br. Pielgrzymi uczestniczący we Mszy św. prymicyjnej ks. Adama Polaka, miejsco-

wego rodaka.
04 czerwca br. Pielgrzymki autokarowe z Opola i Wieruszowa.
13 czerwca br. Pielgrzymka autokarowa Krakowskiego Bractwa Kurkowego oraz pielgrzym-

ka autokarowa z Katowic. Pielgrzymka przedstawicieli władz powiatu (Przewodniczą-
cy Rady Powiatu Oleskiego p. Antoni Polak) oraz miasta i gminy Praszka (Burmistrz 
Praszki p. Jarosław Tkaczyński, Przewodniczący Rady miejskiej w Praszce p. Bogusław 
Łazik, Prezes Spółdzielni mieszkaniowej w Praszcer p. Jezry Gracz, dyrektor zespołu 
szkół w Praszce p. B. Tkaczyńska

18 czerwca br. Pielgrzymka autokarowa z Parafi i Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza z Cho-
rzowa Batorego w archidiecezji katowickiej.

18 czerwca br. Pielgrzymka autokarowa uczniów i pracowników Publicznego Gimnazjum 
SPSK i Katolickiego Liceum SPSK w Wieluniu z p. dyrektorem Bogusławem Kurzyń-
skim i p. Barbarą Raducką na czele.

24 czerwca br. Pielgrzymka autokarowa z Parafi i Czeladź Piaski i Sosnowca w diecezji sos-
nowieckiej.

27 czerwca br. V pielgrzymka rowerowa z Kościana.
28 czerwca br. Pielgrzymka siostrzeńca śp. Ks. prałata Błażeja Kawalca (który duszpasterzo-

wał przez kilkadziesiąt lat w Praszce) p. Edwarda, wspólnie z p. Alfredą Zofi ą Ryglew-
ską – Mierzwa.

29 czerwca br. Pielgrzymka autokarowa z Parafi i Świętego Józefa Robotnika z Zawidowa 
w diecezji legnickiej.

14 lipca br. Piesza Pielgrzymka Poznańska zdążająca na Jasną Górę.
20 lipca br. II Pielgrzymka autokarowa z Parafi i w Zawidowie na dolnym Śląsku.
25 lipca br. Przybyły grupy pielgrzymie na uroczyste błogosławieństwo pojazdów mechanicz-

nych i poświęcenie nowych.
11 sierpnia br. Pielgrzymka autokarowa z Parafi i Św. Antoniego w Ostrowie Wielkopolskim 

w diecezji kaliskiej.
13 sierpnia br. Pielgrzymka autokarowa z Parafi i Kadłub z diakonem Pawłem Bil.
15 sierpnia br. Pielgrzymka autokarowa z Częstochowy.
28 sierpnia br. Pielgrzymka wiernych dekanatu Gorzów Śląski z duszpasterzami na czele 

z ks. dziekanem Bernardem Joszko, proboszczem z Biskupic i ks. proboszczem Józefem 
Dziuk z Gorzowa Śląskiego.
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11 września br. Pielgrzymka autokarowa z Rawicza w archidiecezji poznańskiej.
12 września br. Pielgrzymka autokarowa z parafi i pw. Miłosierdzia Bożego z Chorzewa – 

Siemkowice – Kiełczygłowa.
13 września br. Doroczna pielgrzymka chorych 

i starszych wiekiem dekanatu Praszkowskiego 
z udziałem J. E. Ks. abpa Stanisława Nowaka.

2 października br. Pielgrzymka autokarowa z Parafi i 
Wniebowzięcia NMP w Zębowicach w diecezji 
opolskiej na czele z ks. proboszczem Pawłem 
Ziają.

4 października br. Pielgrzymka pracowników Caritas 
z duszpasterzem z Wysokiej, Dobrodzienia, Za-
wadzkiego, Kluczborka, Zębowice w diecezji opolskiej.

9 października br. Pielgrzymka autokarowa Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich 
RP – koło w Częstochowie na czele z ks. kapelanem Wojciechem Gaurą.

11 listopada br. br. doroczna Pielgrzymka Niezależnego Związku Zawodowego „Solidarność 
„ z Kozłowic i Praszki.

13 listopada br. Pielgrzymka autokarowa Parafi alnego Klubu Sportowego w Parafi i Danków 
z ks. Tomaszem Kośnym na czele.

PROGRAM DUSZPASTERSKI 
KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO 

W POLSCE NA LATA 2010 – 2013

Temat wiodący duszpasterskiego trzechlecia:
      
KOŚCIÓŁ DOMEM I SZKOŁĄ KOMUNII

Hasła na kolejne trzy lata brzmią:
 2010 / 2011 –   „ W komunii z Bogiem”
 2011/2012 –  „ Kościół naszym domem”.
 2012 / 2013 –  „ Być solą ziemi”

Niedziela 26 XII 2011 roku

SUMA ODPUSTOWA 
O GODZ. 12.00

Przewodniczy ks. dr Krzysztof Dziub kanclerz 
Kurii metropolitalnej w Częstochowie.
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WSPÓLNE JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE

Msza święta w rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa jest szczególną okazją 
odnowienia się w łasce sakramentu małżeństwa przez udział w Eucharystii. Kościół 
w specjalnej liturgii składa Bogu dzięki za łaski otrzymane przez jubilatów oraz udziela 
im błogosławieństwa Bożego na dalsze lata wspólnego życia. 

Msza św. sprawowana z racji małżeńskich rocznic wraz z obrzędem ślubowania jest 
pięknym darem złożonym współmałżonkowi, czy też przez dzieci swoim rodzicom.

Prosimy w zakrystii podać do 12 grudnia (rekolekcje adwentowe) uczestnictwo ze 
współmałżonkiem w tej uroczystości odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

DOBA EUCHARYSTYCZNA
od 31 XII 2010 – 01 I 2011 roku

Plan adoracji Najświętszego Sakramentu 
przez wiernych poszczególnych rejonów parafi i

8.00 Msza Święta
8.30 Rozpoczęcie Adoracji Najświętszego Sakramentu.  ul. Skłodowskiej 1
 (Młodzież od klas I Gimnazjum wzwyż (prowadzą katecheci 
 świeccy z ks. prefektem)
9.00 Skłodowskiej 5.
10.00   ul. Listopadowa 15
11.00 ul. Listopadowa 17
12.00 ul. Listopadowa 20
13.00 ul. Listopadowa 22
14.00 ul. Listopadowa 24
15.00 ul. Skłodowskiej 3
16.00 ul. Chłopska, ul. Rolnicza, ul. Kolorowa, ul. Maków, ul. Astrów, ul. Bratków, 

ul. Chabrów, ul. Mickiewicza, Niemcewicza, Małachowskiego, Kołłątaja, Staszica,
          Mickiewicza 28 A, Dzieci Maryi, Ministranci i Lektorzy
17.00 MSZA ŚWIĘTA NA ZAKOŃCZENIE STAREGO ROKU
18.00 Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej w Praszce,  Koła Różańcowe ze Szyszkowa 

i Wygiełdowa, Pilawy, Fabryczna i Fabryczna 22,  Szyszków i Wygiełdów.
19.00 Mickiewicza 24
20.00 Mickiewicza 26
21.00 Kościuszki 40 i 42
22.00 Kościuszki 34
23.00 Kościuszki 36, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich,  Akcja Katolicka  „Nazaret”.
24.00 PASTERKA EUCHARYSTYCZNA
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01.00 Róża męska Różańcowa św. Józefa,  
02.00 Róża żeńska Różańcowa św. Rodziny
03.00 Róża żeńska Różańcowa Matki Bożej Nieustającej Pomocy
04.00 Róża żeńska Różańcowa Matki Bożej Fatimskiej
05.00 Renciści, Emeryci, domki jednorodzinne ul. Kościuszki i ul. Kościuszki 27
06.00 ul. Obr. Pokoju 1, Grupa Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego,
07.00 ul. G. Zapolskiej, Kosmonautów, i domki jednorodzinne ul. Obr. Pokoju, Rada 

Duszpasterska i  Parafi alna Rada Ekonomiczna.
8.00 Msza święta na zakończenie adoracji
Plan Mszy św. w Nowy Rok - niedzielny                        

Serdecznie zapraszamy!

I ROCZNICA CHRZTU ŚWIĘTEGO
W 2011 roku obchodzą nasze dzieci

               „Nie gań poczynań bliźniego, zanim nie spojrzysz w głąb siebie.”
                                                                                     Mikołaj Gogol

Styczeń: Mateusz Jakub Polak, Aleksandra Zofi a Stachulec. 
 Szymon Kacper Tkacz
Luty: Alicja Liwia Ziółkowska.
Marzec: Nikola Natalia Cisło, Krystian Firsowicz.
Kwiecień: Patryk Sebastian Jura, Oliwia Małgorzata Wicher, Dawid Jakub 
 Gocek,  Wiktoria Anna Sieja, Zofi a Noga, Lilianna Honorata Szczuka, 
 Amelia Grażyna Szczuka. 
Maj: Bartłomiej Sylwester Olewiński, Paweł Jan Zimnowoda, 
 Lena Maria Klimek, Krystian Tomasz Kałwak, Emilia Popczyk,
 Laura Nitkiewicz, Maria Szymańska, Maksymilian Grzegorz Janas.
Czerwiec: Kamil Adam Drab, Emilia Agnieszka Koniecka, Nadia Wiktoria Bor, 
 Lena Julia Ochędzan.
Lipiec: Patrik Leon Nowak,  Julian Piotr Furmański,  Daria Zaremba,
 Alicja Alina Pryszcz, Dominik Zawadzki, Patrycja Ewelina Głąb, 
 Magdalena Teresa Nowosławska – Koj.
Sierpień: Aleksandra Krzemińska, Piotr Żara, Aleksandra Magdalena Gondek, 
 Zofi a Magdalena Pałyga, Maja Kinga Nowakowska,
 Mateusz Ryszard Drzygaluk, Natalia Daria Tasarz.
Wrzesień: Wojciech Adam Szulc, Dawid Grzegorz Palewicz, Zofi a Stefania Patyk,   
 Miłosz Krystian Stempień, Zuzanna Kowalska.   
Październik:   Edyta Dorota Pietruszka, Sara Paturej.
Listopad: Dominika Zofi a Cieśla, Maja Dobkowska, Szymon Chomiakowski.
Grudzień: Amelia Dudek, Magdalena Maria Gajda, Nikola Kaja Wiśniewska,
 Barbara Belka. 

Miłość zamiast mówić: „Dam ci pocałunek” mówi: „Podam ci rękę”.
                                                                                            Pino Pellegrino

Msze św. dziękczynno-błagalne rocznicy Chrztu św. są odprawiane w naszej rodzinie parafi alnej 
w kościele parafi alnym świętej Rodziny, zwykle w każdą ostatnią niedzielę miesiąca o godz. 
11.00. Prosimy o wcześniejsze potwierdzenie na kolędzie lub z  miesięcznym wyprzedzeniem 
przybycia z dzieckiem do kościoła na proponowany czy też inny dzień. Po Mszy św. niedzielnej 
udzielimy dziecku specjalnego błogosławieństwa. Prosimy ze sobą zabrać na tą Mszę św. świecę 
chrzcielną dziecka, można też zaprosić rodziców chrzestnych
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I ROCZNICĘ ZAWARCIA SAKRAMENTALNEGO 
ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO 

„Kochać – znaczy żyć życiem tego, którego się kocha.”  Przysłowie rosyjskie

W 2011 roku będą obchodzić następujące pary małżeńskie:
Styczeń: Justyna i Wojciech Michałowscy.
Maj: Magdalena i Tomasz Smugowscy.
Czerwiec: Joanna i Jakub Wilczewscy, Anna i Marcin Kowalczyk, 
 Katarzyna i Adam Linkiewicz, Magdalena i Wojciech Kędziora, 
 Agnieszka i Rafał Gmur, Grażyna i Tomasz Olewińscy, Ewa i Andrzej Okoń, 
 Beata i Grzegorz Bytys.
Lipiec: Katarzyna i Przemysław Warchulscy, Agnieszka i Bartłomiej Nowak, 
 Magdalena i Wojciech Nieznany, Agnieszka i Szymon Krupa, 
 Anna i Arkadiusz Janas.            
Sierpień: Magdalena i Marcin Borkowscy, Monika i Arkadiusz Mania, 
 Emilia i Marek Koszyk, Żaneta i Marcin Prędkowski, 
 Katarzyna i Dale Reid McLeish, Monika i Janusz Lachowscy, 
 Ewelina i Marcin Bartela, Dominika i Mariusz Siciarz
Wrzesień: Joanna i Krzysztof Chojnowscy, Joanna i  Dariusz Brodowscy, 
 Monika i Waldemar Rudzik, Justyna i Marcin Koper, 
 Kinga i Michał Rozmarynowscy, Weronika i Marcin Walenccy,       
Październik: Zuzanna i Przemysław Wilk, Anna i Mirco Bongianna, 
 Kamila i Krzysztof Stasiak

Mszę św. dziękczynno-błagalną rocznicy zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego 
należy rezerwować odpowiednio wcześniej, by można było w danym dniu czy tygodniu skorzystać 
z wolego terminu.

„Oto jest miłość. Dwoje ludzi spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie 

I ROCZNICA ŚMIERCI OSÓB ZMARŁYCH 
Z NASZEJ RODZINY PARAFIALNEJ                                    

„Szczęśliwy jest, kto siał, używał i rozdawał; nieszczęśliwy, kto uzbierawszy umarł i nie użył 
ani nie dał drugiemu.” (Saadi z Sziarzu, poeta perski).

  W 2010 roku po nagrodę do Boga odeszli:
Styczeń: +  Walenty Zaręba,  + Piotr Pokorski,  + Danuta Śliwańska.
Luty: +  Zenona Janerka, + Andrzej Wiktorek, 
Marzec: +  Dominika Przybylska, + Bogusława Preś.
Kwiecień: +  Adolf Bylicki,  + Zygmunt Wandas,  + Zofi a Jama,  
Maj: +  Józef Werner.
Czerwiec: +  Edmund Maryniak,  + Zofi a Jamik,  + Zofi a Wolna.     
Lipiec: +  Stanisława Krzemińska,  + Marian Grzebiela.
Sierpień: +  Sylwester Kapuścik,  + Agnieszka Zimnowoda, 
Wrzesień: +  Józef Jajczak,  + Maria Grzebiela, 
 +  Szulc Genowefa,  + Władysława Kalinowska,  + Zdzisława Krzemińska, 
 +  Marianna Malińska.
Październik: +  Jan Labocha.
Listopad: +  Marianna Żuykowicz,  + Jan Edmund Żiółkowski,  +  Konrad Daniel Szyjko

„Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, że od Pana 
otrzymacie dziedzictwo wiekuiste jako zapłatę.”  (Św. Paweł  Kol. 3,23-24.)
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MSZA ŚW. - dlaczego tak doskonale... nieznana? 

Sytuacja nr 1
 Dyskretne zerkanie na zegarek, skrywane ręką 
ziewanie, nudy, nudy… Dla niektórych katolików 
właśnie tym jest Msza Święta!

Sytuacja nr 2
 Śmiech, radosne rozmowy, żarty, zabawa, 
przyjemność… Dla większości katolików właśnie 
tym jest uczta u znajomych.
 Czym różnią się te dwie sytuacje? Praktycznie tym, że w pierwszej do stołu na ucztę 
zaprasza nas sam Pan Bóg, a w drugiej nasi znajomi lub rodzina. Wniosek?  Lepiej nie…

Lepiej zróbmy rekapitulację, czym jest i z czego się składa Msza Święta.
 Dokonana po Soborze Watykańskim II reforma liturgii mszalnej miała na uwadze realiza-
cję postulatu jedności i prostoty rytu, który ma się stać czytelnym dla wiernych. Dwie części, 
z których niejako składa się Msza, mianowicie: liturgia słowa i liturgia eucharystyczna, tak 
ściśle się ze sobą wiążą, że tworzą jeden akt kultu. Miejscem ich sprawowania są dwa stoły: 
Stół słowa Bożego i Stół Ofi ary (ołtarz).

1. Obrzędy wejścia
 Nasze życie jest nieustającą pielgrzymką. Dlatego też celebrans wraz ze służbą liturgicz-
ną w procesji wchodzą na Mszę. Kapłani całują Stół Ofi arny, a następnie ksiądz prowadzą-
cy liturgię (zawsze jest główny celebrans) pozdrawia wiernych. Odmawiana jest modlitwa 
wstępna (kolekta).
 W tym samym momencie bardzo ważną rolę odgrywają wierni uczestniczący w liturgii. 
Pierwsza pieśń jest śpiewem procesyjnym (jeszcze raz podkreślę – wszyscy jesteśmy piel-
grzymującymi do bram Nieba), następnie parafi anie i goście witają kapłana i kierują pierwszą 
modlitwę pod jego kierunkiem.

2. Liturgia słowa
 W tej części głównie chodzi o słuchanie słowa Bożego, które odczytuje lektor. Ewangelię 
czyta kapłan lub diakon. Wierni jedynie odpowiadają na usłyszane słowo Boże, wyrażając swoją 
wdzięczność, oraz włączając się w śpiew międzylekcyjny. Szczególną formą odpowiedzi wier-
nych, utwierdzającą jednomyślność w wierze, jest wyznanie wiary następujące po kazaniu lub 
homilii. Tę część zamyka modlitwa powszechna obejmująca wszystkie intencje Kościoła. Pa-
miętajmy, że to są nasze prośby. Odpowiadając „Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie” musimy 
mówić to szczerze, głośno, tak jakbyśmy twarzą w twarz prosili o to Pana Boga.

3. Liturgia eucharystyczna
 Następuje przygotowanie darów ofi arnych, a następnie modlitwa eucharystyczna. Roz-
poczyna się dialog kapłana z wiernymi. Dialog! Niekiedy można mieć wrażenie, że ludzie 
odpowiadają mechanicznie, nie zastanawiając się nad słowami. A to jest rozmowa. To bar-
dzo ważne! Przecież prosimy Ducha Świętego, wspominamy dzieła zbawcze, bez których 
nie byłoby Kościoła, nas wierzących; wspominamy Kościół pielgrzymujący oraz zmarłych. 
Naszych kochanych zmarłych, ale też nam nieznanych.
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MISJE ŚWIĘTE KAŻDEJ PARAFII
W ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ POŁĄCZONE 

Z PEREGRYNACJĄ RELIKWII ŚWIĘTEGO KRZYŻA
J. E. Ks. abp dr Stanisław Nowak metropolita częstochowski ogłosił 

rok peregrynacji Krzyża w archidiecezji częstochowskiej

 Ucztę eucharystyczną (UCZTĘ, NA KTÓRĄ ZAPROSIŁ NAS SAM JEZUS CHRY-
STUS!) rozpoczyna modlitwa Pańska odmawiana przez wiernych wraz z kapłanem. Pamię-
tajmy, że to modlitwa przekazana nam przez samego Chrystusa. Czy można ją odmawiać 
trzymając ręce na ławce, mówiąc znudzonym głosem?… Złóżmy pięknie ręce do modlitwy, 
chociaż na tę jedną chwilę.
 Przekazanie sobie znaku pokoju, a kolejno śpiew Baranku Boży jest przygotowaniem do 
przystąpienia do stołu Pańskiego. 
 Przeistoczenie to centralny moment Mszy Św. Piosenkarka Magda Anioł bardzo ładnie 
ujęła Tę chwilę w swojej piosence - „Kiedyś wino i chleb, teraz ciało i krew. Możesz wierzyć 
lub nie, to naprawdę dzieje się”.
 W procesji przystępujemy do stołu Pańskiego. Pan Jezus zaprasza nas do Komunii Świę-
tej. Przed jej przyjęciem schylmy lekko głowę. Pamiętajmy, że w hostii ukryty jest praw-
dziwy Jezus Chrystus. Tak! To nie jest żaden „tylko symbol”. To nie teatr. To prawdziwe 
ciało Pana Jezusa.
 Po zakończeniu rozdzielania Komunii Św. przewidziane jest dziękczynienie zakończone 
modlitwą.

4. Obrzęd zakończenia
 Ogłoszenia parafi alne i oczywiście błogosławieństwo pożegnalne. Wychodzeniu ze świą-
tyni towarzyszy śpiew podkreślający łączność obecnych na wspólnej modlitwie.
 Msza Święta to najbardziej niezwykła uroczystość na ziemi. Spróbujmy to dostrzec, nie 
wchodźmy na liturgię, jak do teatru jednego aktora.

Rok duszpasterski 2010/11 w archidiecezji częstochowskiej 
zgodnie z wolą abp Stanisława Nowaka metropolity często-
chowskiego będzie obchodzony jako Rok Peregrynacji Krzyża 
we wszystkich parafi ach i wspólnotach archidiecezji często-
chowskiej.

„Krzyż z relikwiami Krzyża Świętego nawiedzi każdą parafi ę 
a jego nawiedziny poprzedzone będą sześciodniowymi misjami, 
które mają na celu odnowienie w ochrzczonych łaski wierności 
Krzyżowi Chrystusowemu, wolę wytrwania przy nim na wzór 
Maryi oraz chęć głoszenia i obrony krzyża w życiu indywidual-
nym, rodzinny i społecznym” - czytamy w Dekrecie dotyczącym 
peregrynacji krzyża świętego oraz misji ją poprzedzających. Pe-
regrynacja Krzyża i misje ewangelizacyjne w archidiecezji czę-
stochowskiej rozpoczną się w Adwencie. Znakami towarzyszący-
mi misjom ewangelizacyjnym będą Biblia i Krzyż.
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Wydawca: Rzymskokatolicka Parafi a Świętej Rodziny w Praszce – Kalwaria Praszkowska
Redaguje zespół – Ks. dr Stanisław Gasiński Al. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 24, 46-320 Praszka

MISJE ŚWIĘTE - to szczególny czas łaski, który staje się w pełni owocny, gdy przyj-
mujemy go w duchu wiary i staramy się na niego otworzyć. Jeśli nasza rodzina parafi alna 
ma być dotknięta w sposób nowy i skuteczny, na tym etapie historii zbawienia, przez 
moc Chrystusowego Krzyża, to konieczne jest dla niej takie usposobienie ducha, które 
świadczy o gotowości otwarcia się na przyjęcie tej łaski.

Znakiem tego otwarcia niech będzie przyjęcie w czasie kolędy 
od duszpasterza obrazu z Matką Bożą Kalwaryjską, wiernie trwającą 
przy Chrystusie do końca. W czasie misji świętej krzyż i obraz ten 
przyniesiemy przez wiernych do kościoła, będzie stanowić dla nas 
szczególny znak i pamiątkę po tych dniach Bożej łaski.

 Obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej dla każdej rodziny czy osoby 
samotnej będzie poświęcony na Pasterce. (Koszta jego przygotowa-
nia 20 zł.)

 
Maryjo – Matko Kalwaryjska, przeprowadź nas przez krzyż na-

szych zadań małżeńskich, rodzinnych czy społecznych. Módl się za nami, abyśmy nigdy 
nie utracili wiary w zwycięstwo krzyża, abyśmy wiernie wytrwali przy Chrystusie, który 
jest zmartwychwstaniem i życiem.

I Termin Misji Świętej w Parafi i Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce: 
 od 11 do 16 września 2011 roku
II Peregrynacja Krzyża Świętego: 16 września 2011 roku

MODLITWA W INTENCJI MISJI
I PEREGRYNACJI KRZYŻA

Boże, Ojcze bogaty w Miłosierdzie, poszukujący przez swojego Syna Jezusa Chry-
stusa w mocy Ducha Świętego, każdego zagubionego człowieka, daj nam przyjąć czas 
łaski, który dla nas przygotowałeś przez misje ewangelizacyjne i peregrynację Krzyża 
Świętego. Pozwól nam owocnie przeżyć czas Twojego nawiedzenia i doprowadzić in-
nych do jego przyjęcia. Niech zwycięski krzyż zajaśnieje jeszcze bardziej w naszym ży-
ciu, a poprzez nas w naszej Ojczyźnie, Europie i na całym świecie.

Niech Kościół Częstochowski stanie mocno przy Krzyżu wraz z Maryją Matką Koś-
cioła.

Błogosławieni Męczennicy Częstochowscy: Ludwiku – Rochu, Maksymilianie i Ma-
rio – Kanuto, módlcie się za nami! Amen.


