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UROCZYSTOŚĆ ODPUSTU KALWARYJSKIEGO 
 ZAŚNIĘCIA MATKI BOŻEJ NA KALWARII W PRASZCE 

pod przewodnictwem JE Ks. Stanisława kardynała Dziwisza,
z udziałem JE Ks. Arcybiskupa Stanisława Nowaka, przedstawicieli Zakonu
Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie Zwierzchnictwo w Polsce

oraz licznie zgromadzonych pielgrzymów z różnych stron kraju
i miejscowych parafian..

12.08.2018

Kalwaria PraszkowskaDziękujemy Bogu za 100-lecie odzyskania niepod-
ległości Polski, świętujemy 30-lecie istnienia Parafii  
pw. Świętej Rodziny z Nazaretu i 15-lecie Sanktu-
arium Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia.  
Pięknym akordem duchowym i przeżyciowym była 
konsekracja świątyni Świętej Rodziny. Jesteśmy 
wdzięczni za zamysł serc Ks. Arcybiskupa Seniora 
Stanisława Nowaka i Ks. Prałata Stanisława Gasiń-
skiego za całokształt tego miejsca zawierzeń Bogu  
na wzór Maryi. Z serca błogosławię na kolejne  
dzieła współpracy z łaską.  

+ Wacław Depo 
Arcybiskup Metropolita Częstochowski

Kalwaria w Praszce, 17.06.2018

Koniec długiej papieskiej służby Kościołowi Ojca Święte-
go Jana Pawła II, podczas jego drugiej i ostatniej wizyty 
w Kalwarii Zebrzydowskiej, wpisuje się bezpośrednio 
w historię tutejszego Sanktuarium Kalwaryjskiej Matki 
Zawierzenia. Wtedy to święty Papież pobłogosławił wier-
ną kopię obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej i wypowie-
dział znamienne słowa: „Niech Matka Boża Kalwaryjska 
króluje także w Praszce. Módlcie się tam za mnie”. 
Życzenie i pragnienie serca Ojca Świętego Jana Pawła II 
stało się rzeczywistością tutejszego Sanktuarium. Maryja 
króluje tutaj, na tym wzgórzu. Składam dziś Jej w darze 

„złotą różę” – symbol naszej wdzięczności za nieustanną pomoc i opiekę, której doświad-
cza ta ziemia. Kryje się za nią wielkie nabożeństwo i miłość. Niech to będzie miłość 
wszystkich nas do Matki Bożej Kalwaryjskiej. Jestem pewien, że dziś św. Jan Paweł II 
spogląda na nas z wysoka i cieszy się z tego sanktuarium i z serca nam błogosławi. (...)

Jakże nie mówić na Kalwarii w Praszce o tym wielkim świętym – Janie Pawle II, 
który był tak bardzo związany z Matką Bożą Kalwaryjską. To właśnie w Kalwarii 
Zebrzydowskiej obraz Matki Bożej Kalwaryjskiej poświęcił i posłał na to miejsce. 
Dziękuję Księdzu Kustoszowi, bo dzięki niemu tu jestem. Modlę się w intencji 
wszystkich pielgrzymów tutaj zgromadzonych, a także w intencji tych, którzy będą 
tu przychodzić. 

Praszka i ziemia wieluńska zyskały wielkie centrum duchowości. Gratuluję tego 
dzieła. Ufam, że Matka Boża Zawierzenia i św. Jan Paweł II będą otaczać swoją 
opieką mieszkańców, pielgrzymów i wszystkich tu przybywających. Księdzu Kusto-
szowi, wspaniałemu, Bóg zapłać za realizację natchnionych myśli Ks. Arcybiskupa 
Stanisława. Warto było tu przyjechać i tu się modlić.

+ Stanisław kardynał Dziwisz
Kalwaria w Praszce, 11.08.2018


