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Życzenia na Boże Narodzenie i Nowy Rok 2021 

Drodzy Przyjaciele Kalwarii w Praszce,
Radosna Nowina o narodzeniu Bożego Dziecięcia w Betlejem 

napełnia nas głębokimi uczuciami wdzięczności Bogu za Jego nieustanne 
pochylanie się nad człowiekiem w geście niewypowiedzianej miłości. 
Jakże niepojęta jest ta dobroć Boża! Cicha i święta Noc oraz sprawowa-
na w naszych kościołach uroczysta liturgia wprowadzają nas w tajem-
nicę Wcielenia Syna Bożego, która naznaczyła i nadal naznacza dzieje 
świata i człowieka. Wszak sam Bóg przyszedł, aby zamieszkać między 
nami (por. J 1,14), stał się rzeczywiście jednym z nas! W narodzonym  
w Betlejem Dziecięciu zbliżył się do człowieka i dlatego we wspólnocie, 
którą tworzymy jako Chrystusowy Kościół, możemy doświadczać Jego 
dobroci i miłości. 

Niech celebracja tajemnicy Świąt Bożego Narodzenia umacnia wi-
arę, że Bóg jest rzeczywiście obecny z nami, że przenika nasze serca, że 
zna nasze radości i smutki. Przyzywając wstawiennictwa Najświętszej 
Maryi Panny i św. Józefa dla każdej rodziny i każdego z Was, przyjaciół 
Kalwarii w Praszce, życzymy Wam z całego serca radosnych, pełnych 
pokoju oraz ubogacających Waszą wiarę i człowieczeństwo Świąt 
Bożego Narodzenia. Niech Nowy Rok 2021 będzie pełen mocy i darów 
Ducha Świętego, uzdalniających do odważnego dawania świadectwa 
chrześcijańskiego życia. Niech Dzieciątko Jezus obdarza nas wszystkich 
łaską zdrowia –

Ks. prałat Stanisław Gasiński –
Kustosz Sanktuarium i Proboszcz Parafii

Ks. Łukasz Mozler –  
Wikariusz

Parafialna Rada Duszpasterska

Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej
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KOMUNIKAT W SPRAWIE KOLĘDY 2021 ROKU

Tradycyjnie w okresie Bożego Narodzenia posługa duszpasterska w para-
fiach wiąże się z odwiedzaniem domów i mieszkań wiernych z błogosławieńst-
wem, wspólną modlitwą oraz rozmowami duszpasterskimi.

W tym roku z uwagi na zagrożenie epidemiczne oraz ograniczenia sanitarne  
w życiu społecznym naszą posługę  chcemy spełniać w poczuciu odpowiedzial-
ności za innych i za siebie oraz z troską i roztropnością duszpasterską. Zgodnie  
z komunikatem Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej w Częstochowie 
w sprawie najbliższej duszpasterskiej wizyty kolędowej z dnia 02 grudnia 2020 
roku w planowaniu i przeprowadzeniu wizyty duszpasterskiej w tym roku kie-
rować się będziemy następującymi zasadami:

1. Wizytę duszpasterską będziemy składać w domach i mieszkaniach  
wiernych według tradycyjnego planu na wyraźne i wcześniejsze zaproszenie 
ich samych. Gotowość taką  nasi wierni zasadniczo mogą złożyć pomocnikom 
ewangelizacyjnym, przy dostarczaniu im opłatków na stół wigilijny i tradycyjnie 
również materiałów duszpasterskich ( gazetki i kalendarza ) na rok 2021 rok.

Ufamy, że dzięki zrozumieniu i przychylności wiernych materiały te będą się 
jeszcze ukazywały w przyszłości.

2. Wiernych, którzy nie zdecydują się na zaproszenie kapłana z Bożym 
błogosławieństwem podczas kolędy z powodu pandemii do swojego domu, 
mieszkania, zapraszamy w dniu wyznaczonym na kolędę dla danego rejonu 
do naszego kościoła na Mszę św. Sprawowaną o godz. 17.00 po której nastąpi 
udzielenie błogosławieństwa kolędowego.

3. Z uwagi na sytuację epidemiczną prosimy o zachowanie wszelkich wska-
zań służb sanitarnych. Do tych najważniejszych należy: 

a) Maseczka na twarzy zakrywająca nos i usta. 
b) Jednorazowe rękawiczki zdezynfekowane płynem odkażającym. 
c) Utrzymanie dystansu 1,5 m. od osoby. 
d) W wizycie duszpasterskiej nie powinny brać udziału osoby z gorączką, 

kaszlem, osłabieniem z przyczyn chorobowych.  

4. Troska o wspólnotę parafialną i dzieła prowadzone przez Kościół może być 
wyrażona przez ofiary indywidualne, składane w kopertach kapłanowi w domu 
podczas kolędowania lub na tacę w kościele, czy też  na konto parafialne: 

KBS O/PRASZKA 35 8591 0007 0390 0930 1948 0001. 

Niech nowonarodzone Dzieciątko Jezus nam w tej wizycie duszpaster-
skiej pomimo pandemii hojnie błogosławi a Święta Boża Rodzicielka wraz ze  
św. Józefem wspierają nas swoją opieką.
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WAŻNIEJSZE WYDARZENIA  Z ŻYCIA 
ARCHIDIECEZJALNEGO SANKTUARIUM PASYJNO-MARYJNEGO  

KALWARYJSKIEJ MATKI ZAWIERZENIA NA KALWARII W PRASZCE 
W MINIONYM ROKU KOŚCIELNYM 2019/2020

• 23 listopada 2019 roku ks. prałat Stanisław Gasiński sprawował  
dziękczynna Mszę św. wspólnie ze swoimi rówieśnikami ze szkoły podstawowej  
w 60.rocznicę urodzin. 

• 24 listopada 2019 roku w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszech-
świata uroczystą sumę o godz. 11.00 odprawił JE ks. prałat dr Krzysztof Nykiel  
z Watykanu i odmówił z wiernymi uroczysty Akt Oddania i poświecenia ro-
dzaju ludzkiego Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata przez Najświęt-
szym Sakramentem, co wiąże się z uzyskaniem odpustu zupełnego. Tradycyjnie  
w tym dniu na mszy św. popołudniowej o godz. 17.00 w kościele sanktuaryjnym 
odbyło się przyjęcie nowych ministrantów i lektorów do Służby Bożej w naszej 
rodzinie parafialnej.

• 25 listopada 2019 roku JE ks. abp Stanisław Nowak odprawił w naszym 
kościele sanktuaryjnym o godz. 10.00  Mszę św. dziękczynną przed obliczem 
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce w 35lecie przyjęcia swo-
jej sakry biskupiej.

• 26 listopada 2019 roku włączając się w akcję współpracy z Papieskim 
Stowarzyszeniem Pomoc kościołowi w Potrzebie wierni Parafii Świętej Rodzi-
ny w Praszce złożyli w darze zużyty sprzęt RTV i AGD na rzecz misji katolickich  
w świecie we współpracy z Papieskim Stowarzyszeniem Pomoc Kościołowi  
w Potrzebie.

• 29 listopada 2019 roku zamontowany został ołtarz ku  czci błogosławio-
nej Hanny Chrzanowskiej – pielęgniarki w naszej kaplicy Miłosierdzia Bożego. 
Ołtarz ten oraz relikwiarz błogosławionej został ufundowany przez p. Kazimie-
rza Pychyńskiego z Praszki.

• 30 listopada 2019 roku  zakończono prace porządkowe w pomieszcze-
niach gospodarczych naszej parafii oraz wyłożone zostało kostką brukową są-
siedztwo nowego ujęcia wody przy budynku gospodarczym. Nadal prowadzone 
były też prace na Kalwarii przy odnawianiu kaplic oraz wymienianiu starych, 
zniszczonych krzyży.

• 1 grudnia 2019 roku na sumie o godz. 11.00 w kościele Świętej Rodziny 
odbyło się tradycyjne poświęcenie opłatków na stół wigilijny, jako w I Niedzielę 
Adwentu dla naszej Rodziny Parafialnej i przyjaciół Kalwarii w Praszce.
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• 4 grudnia 2019 roku została zamontowana gablota na obraz Matki Bo-
żej Nieustającej Pomocy do kaplicy Narodzenia Matki Bożej. Obraz ten został 
ufundowany na początku istnienia naszej parafii przez Różę Różańcową Matki 
Bożej Nieustającej Pomocy, natomiast gablota na ten obraz została ufundowa-
na przez ks. prałata Stanisława Gasińskiego.

• 6 grudnia 2019 r., we wspomnienie Św. Mikołaja odbyło się tradycyjne 
spotkanie dzieci naszej Parafii ze Świętym Mikołajem w kościele parafialnym 
Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce.

• 8 grudnia 2019 r. - rozpoczęła się doroczna akcja roznoszenia opłatków 
i materiałów duszpasterskich przez Pomocników Ewangelizacyjnych, po terenie 
naszej Parafii. Jak co roku, przy tej okazji wierni składali swe ofiary na ogrzewa-
nie kościoła Parafialnego Św. Rodziny.

• 13 grudnia 2019 roku elektrycy z Kluczborka dokonali naprawy oświe-
tlenia wokół kościoła Świętej Rodziny i Domu Parafialnego. W kościele i Domu 
Parafialnym pracował także stolarz i malarze dokonując napraw i odnowień.

• 15 grudnia 2019 r. - III niedziela Adwentu, tradycyjnie rozpoczęliśmy 
w naszej parafii Rekolekcje Adwentowe, które poprowadził dla nas ks. prof. 
dr hab. Marian Duda – wieloletni rektor Wyższego Instytutu Teologicznego  
w Częstochowie. Na zakończenie rekolekcji w dniu spowiedzi św. służyło nam 
10 kapłanów.

• 21 grudnia 2019 r. - miało miejsce przygotowanie wystroju świąteczne-
go w naszych kościołach. 

• 22 grudnia 2019 roku zakończona została akcja ewangelizacyjna rozno-
szenia opłatków na stół wigilijny. Po odtrąceniu kosztów związanych z nabyciem 
opłatków, drukiem jubileuszowego kalendarza i gazetki parafialnej dysponując 
kwotą 4.563.00 zł. przeznaczyliśmy ją na zakup oleju opałowego do ogrzewania 
kościoła Parafialnego. 

• 23 grudnia 2019 r. - zakupiony został olej opałowy w ilości 1400.00 li-
trów do ogrzewania kościoła Parafialnego Świętej Rodziny o 100 litrów mniej 
niż przed rokiem a w podobnej cenie.

• 24 grudnia 2019 r. - w Wigilię Bożego Narodzenia, na ostatniej Mszy św. 
roratniej, dzieci, które  uczestniczyły w Roratach otrzymały upominki a po Mszy 
św. roratnej odbyło się tradycyjne złożenie życzeń Bożonarodzeniowych oraz 
połamanie się opłatkiem.

• 25 grudnia 2019 r. - po uroczystej Pasterce, w radosnej proce-
sji zanieśliśmy figurkę Dzieciątka Jezus do Kaplicy „Betlejem”, która wchodzi  
w skład Dróżek Matki Bożej i Św. Józefa na naszej Kalwarii. Tam pokłoniliśmy się  
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Nowonarodzonemu i otrzymaliśmy Jego błogosławieństwo figurką Dzieciątka Je-
zus, która jest całkowitym odwzorowaniem figurki Dzieciątka Jezus z Betlejem.

• 27 grudnia 2019 r. - rozpoczęła się w naszej wspólnocie parafialnej co-
roczna wizyta duszpasterska tzw. „Kolęda”, celem której jest pobłogosławienie 
przez kapłana domu, mieszkania. Przy tej okazji wierni składają na rzecz swojej 
rodziny parafialnej ofiarę, która dla ponad 90 % naszych wiernych to jedyny  
w ciągu roku dar serca przeznaczony na inwestycje parafialne. Dlatego od po-
lowy 2019 roku ofiary składane przez wiernych nie starczają na normalne funk-
cjonowanie parafii. W związku z tym wystosowano apel Parafialnej Rady Dusz-
pasterskiej i Rady Ekonomicznej naszej Parafii do wszystkich naszych parafian  
i przyjaciół Kalwarii w Praszce o złożenie w marcu, czerwcu i wrześniu 2020 roku 
dodatkowej ofiary do kopert na tacę na cele remontowo-budowlane. Mała gru-
pa wiernych nie jest w stanie podołać wszystkich wyzwaniom przez cały rok. 
Koperty na ten cel przekazali po kolędzie duszpasterze.

• 29 grudnia 2019 r., przeżywaliśmy w naszej Rodzinie Parafialnej odpust 
ku czci Świętej Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa. Sumie odpustowej  
przewodniczył ks. Kan. Mariusz Bakalarz – V-ce kanclerz Kurii Metropolitalnej  
w Częstochowie z udziałem także orkiestry i braci strażaków oraz Kalwaryjskie-
go Bractwa Męki Pańskiej. Modlitwą obejmowaliśmy całą rodzinę parafialną, 
dobroczyńców Kalwarii w Praszce, małżeństwa obchodzące swoje jubileusze  
i odnawiających swoje przyrzeczenia małżeńskie.

• 31 grudnia 2019 / 01 stycznia 2020 r. - przeżywaliśmy Dobę Euchary-
styczną, w trakcie której przywitaliśmy Nowy Rok, sprawując o północy Eucha-
rystię i polecając się Miłosiernemu Panu na Nowy 2020 Rok.

• 6 stycznia 2020 r. - Uroczystość Objawienia Pańskiego, Trzech Kró-
li. Sumę w kościele Wniebowzięcia Matki Bożej w Praszce celebrowali księża 
proboszczowie praszkowskich parafii; ks. kanonik Ireneusz Skrobot i ks. prałat 
Stanisław Gasiński, który też wygłosił okolicznościową homilię w kościele Wnie-
bowzięcia Matki Bożej w Praszce. Także w  kościele Świętej Rodziny podczas 
sumy na Kalwarii w Praszce uczestniczyły dzieci, młodzież, grupy apostolskie 
naszej parafii na czele z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej, by po Jej za-
kończeniu powitać u podnóża naszej Kalwarii, przy popiersiu Sługi Bożego  
ks. kard. Stefana Wyszyńskiego Orszak Trzech Króli, który przybył z kościoła 
Wniebowzięcia NMP w Praszce. Wszyscy zgromadzeni najpierw udali się do 
kościoła parafialnego Świętej Rodziny, gdzie oddano pokłon Dzieciątku Jezus 
i złożono wraz z trzema królami dary. Następnie procesjonalnie przeniesiono 
Dzieciątko Jezus do kaplicy Betlejem przy Alei ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego.
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• 18 stycznia 2020 r. - zakończyliśmy tegoroczną wizytę duszpasterską. 
W sprawozdaniu podkreślono, że nadal wiele mieszkań pozostaje zamkniętych 
na Boże błogosławieństwo, które przynosi kapłan. Przygotowanie uroczystości 
konsekracji kościoła parafialnego pół roku wcześniej i doposażenie tej świątyni 
pociągnęło za sobą poważne wydatki w związku z czym musieliśmy się zadłużyć. 
Dzięki ofiarom naszych parafian złożonych także przy okazji kolędy, udało się 
spłacić kolejne zobowiązania związane z przygotowanie kościoła Świętej Rodzi-
ny do konsekracji.  Dzięki tegorocznym ofiarom kolędowym udało się uregulo-
wać do końca zobowiązania wynikające z przygotowania kościoła parafialnego 
do konsekracji. Pozostała część ofiary została przeznaczona na dofinansowa-
nie tych zobowiązań na które w poprzednim roku musieliśmy się zdecydować  
w związku z koniecznymi pracami wykonanymi na rzecz naszej Parafii i Kalwarii 
w Praszce, które są wyszczególnione w obszernym sprawozdaniu duszpaster-
skim zamieszczonym na 28 stronach 82 numeru Głosu z Kalwarii w Praszce. 
Mała grupa wiernych nie jest w stanie podołać nieustannie wszystkim wyzwa-
niom przez cały rok. Dlatego  z ofiary kolędowej byliśmy zmuszeni pokryć wiele 
zobowiązań z połowy poprzedniego roku.

• 26 stycznia 2020 r. skierowany został apel do naszych parafian o dalsze 
wspieranie dobroczynnej akcji składania ofiar na obiady dla dzieci i młodzieży w 
szkole przez nabywanie „Chleba Św. Rodziny” po Mszach św. niedzielnych. Jest 
ona prowadzona w naszej parafii praktycznie od początku jej istnienia. Cieszy-
my się, że mieszkańcy Praszki  biorą udział w ogólnokrajowych akcjach dobro-
czynnych i słyną z ofiarności o czym słyszymy czasem na początku roku kalen-
darzowego z przekazu medialnego od przedstawicieli naszego miasta. Dlatego 
też prosimy, aby nie ustawać a wręcz poszerzać swój udział w tej dobroczynnej 
akcji, która w naszej parafii na już ponad trzydziestoletnią tradycję. Ze smut-
kiem należy przyznać, że w ostatnim czasie słabnie ofiarność naszych parafian 
na tern cel. Ufamy, że ludzi dobrej woli jest więcej i tym bardziej dla siebie 
okażą zrozumienie. Bóg zapłać za dotychczasowe wsparcie na rzecz bliźnich ży-
jących obok nas.

• 9 lutego br.  odbyło się doroczne Walne Zebranie Kalwaryjskiego Brac-
twa Męki Pańskiej w auli katechetycznej naszego Domu Parafialnego.

• 16 lutego br. zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią taca mszalna została 
przeznaczona na ogrzewanie kościoła parafialnego Świętej Rodziny. Przed ty-
godniem skończył się olej opałowy dlatego dostarczone zostało paliwo grzew-
cze 1100 litrów  o wartości 3.274.00 zł. za które w najbliższym czasie trzeba 
było zapłacić. Także w tym dniu po Mszy św. w Szyszkowie w tamtejszej kaplicy  
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Św. Jana Chrzciciela odbyło się zebranie wiernych w związku z przygotowaniem 
uroczystości 100-lecia istnienia tej kaplicy. Na zebraniu tym został powołany do 
istnienia  Komitet uczczenia 100-lecia kaplicy św. Jana Chrzciciele w Szyszkowie 
przy Parafii Świętej Rodziny w Praszce.

• 26 lutego br. powstały Komitet uczczenia 100-lecia kaplicy św. Jana 
Chrzciciele  zwrócił się z prośba do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie re-
montu tej kaplicy przed uroczystością jubileuszową 100-lecia jej istnienia.

Prośba o wsparcie wytyczonego zakresu prac remontowych kaplicy i terenu 
wokół niej została wydrukowana w Głosie z Kalwarii w Praszce nr 83 s. 68-69.

• 1 marca br. we wszystkich kościołach w Polsce był czytany komunikat 
ministra zdrowia na temat koronawirusa, który pojawił się w wielu państwach 
na całym świecie.

Również w tym dniu  Kustosz Kalwarii w Praszce, jako komandor Zakonu 
Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie zakończył na Jasnej Górze 
swoje doroczne rekolekcje wielkopostne.

W tym dniu też popołudniu odbyła się pierwsza próba Misteriów Kalwaryj-
skich w naszej auli katechetycznej, która rozpoczęła przygotowania do Misteriów 
Wielkiego Tygodnia.

• 2-7 marca br. były przerabiane meble w zakrystii kościoła Świętej Ro-
dziny. Po korzystaniu z nich przez 20 lat wymagały gruntownego odnowienia. 
Wykonana została też duża szafa w górnej zakrystii na dodatkowe stroje litur-
giczne czy też stroje do misteriów kalwaryjskich. Wymieniony został zniszczony 
przez czas  domofon przy bramie kościoła Świętej Rodziny oraz centrala i dwa 
odbiorniki domofonu w domu Parafialnym.

• 10 marca br. Parafia nasza uzyskała informację z Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 24.02.2020 
r. że przeszliśmy szczęśliwie kolejny etap starań o termomodernizację naszych 
obiektów sakralnych, by zmniejszyć zużycie energii, która jest dla nas coraz 
droższa. Według stanu na dzień 21 lutego spośród 1383 złożonych wniosków 
pozytywnie oceniono 1104, negatywnie 193 wnioski, wnioskodawcy wycofali  
8 wniosków, do wyjaśnienia znajduje się 44 wnioski.

Firma audytorska w ostatnim czasie musiała wykonać na polecenie Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dodat-
kowe prace obliczeniowe. W związku z tym zostały nam przysłane dodatkowe 
dwie faktury do zapłacenia na łączną wartość 5.166.00 zł.

• 15 marca br. ukazał się kolejny osiemdziesięciostronicowy „Głos  
z Kalwarii w Praszce” nr 83 z artykułami między innymi „Odpust zupełny – dar 
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Kościoła”, „Odkrywajmy na nowo Kalwarię w Praszce”, „historia kaplicy Św. Jana 
Chrzciciela w Szyszkowie” itd.

• 16 marca br. rozpoczęły się prace remontowe terenu wokół kaplicy  
Św. Jana Chrzciciela w Szyszkowie przed jubileuszem 100lecia jej istnienia. Wy-
łożono kostką brukową teren po lewej stronie kaplicy, chodnik przed kaplicą 
oraz wymieniono północną stronę ogrodzenia kaplicy.

• 22 marca br. nie rozpoczęły się z powodu pandemii w naszej rodzinie 
parafialnej Rekolekcje Wielkopostne ani też nie odbył się 23 marca br. pełny ob-
chód Dróżek Pasyjnych na naszej Kalwarii. Spowiedź św. wielkanocna odbywała 
się od IV Niedzieli Wielkiego Postu do Niedzieli Miłosierdzia Bożego w godz. od 
8.00 do 12.00 i od 15.00 do 17.00 w kościołach Świętej Rodziny oraz Kalwaryj-
skiej Matki Zawierzenia w klęczniku a spowiednik był oddalony od penitenta na 
odległość kilku metrów.

• 25  marca br. JE ks. abp Wacław Depo metropolita częstochowski wydal 
zarządzenie L.dz. 440/5.1.1.2020 z powodu pandemii koronawirusa w sprawie 
sprawowania sakramentów świętych oraz organizacji pracy duszpasterskiej  
w ostatnich tygodniach Wielkiego Postu, w Wielkim Tygodniu i w czasie Tri-
duum Paschalnego w Archidiecezji Częstochowskiej. Stosując się do obowią-
zujących przepisów prawa polskiego w liturgii uczestniczyć może maksymalnie  
5 osób. Zgodnie z zachętą JE ks. arcybiskupa metropolity umieściliśmy na okres 
zarazy w oknach naszych domów wizerunek Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. 

• 29 marca br. – z powodu pandemii Pomocnicy Ewangelizacyjni nie roz-
nosili po terenie naszej Parafii 83 nr naszej gazetki „Głos z Kalwarii w Praszce” 
z planem różnych świąt, uroczystości, które nas czekały do jesieni 2020 roku. 
W związku z tym Parafia nasza poniosła poważne straty finansowe związane  
z wydaniem owego 83 numeru naszej gazetki, dlatego też wydanie wiosennego 
numeru naszego czasopisma w roku 2021, braku chętnych jego kolportowania 
z powodu trwającej pandemii jest zawieszony. 

• 5 kwietnia – Niedzielą Palmową rozpoczęliśmy obchód Wielkiego Ty-
godnia.  Niestety ze względu na sytuację epidemiologiczną liturgia sprawowana 
była bez procesji z uroczystym wjazdem Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy. Ce-
remonie Wielkiego Piątku odbyły się pod przewodnictwem JE ks. abp Stanisława 
Nowaka, który w tym dniu odprawił prywatnie nabożeństwo Pełnego Obchodu 
Dróżek Pasyjnych na naszej Kalwarii w godz. od 12.00 do 18.00. Wielka Sobota 
odbyła się wyjątkowo bez tradycyjnego święcenia pokarmów. Nie odbyła się też 
jak zwykle uroczysta procesja rezurekcyjna tylko błogosławieństwo Najświętszym 
Sakramentem w drzwiach kościoła parafialnego Świętej Rodziny.
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W Wielki Czwartek przeżyliśmy w naszym Sanktuarium kolejne Misterium. 
Po skończonej Liturgii Wieczerzy Pańskiej, rozpoczęła się Adoracja Pana Jezusa, 
która odbywała się w Kaplicy Bożego Miłosierdzia.

• 17 kwietnia br. zgodnie z zarządzenie JE ks. abp Wacława Depo  
metropolity częstochowskiego od 20 kwietnia br. L.dz. 509/5.11/2020 wzno-
wione zostało odprawianie nabożeństw w kościołach naszej archidiecezji przy 
Obowiązku zasłaniania ust i nosa maseczką oraz zachowaniu społecznego dy-
stansu podczas przemieszczania się. 

• 19 kwietnia br. podane zostało rozporządzenie Władz cywilnych na 
wszystkich Mszach św. iż z dniem 14 kwietnia 2020 roku na terenie Polski od 20 
kwietnia br. będzie obowiązywała zasada uczestnictwa we Mszach św.: „jedna 
osoba na 15 m2 powierzchni świątyni”. W kościele Świętej Rodziny mogło jed-
norazowo uczestniczyć 67 osób a w kościele sanktuaryjnym 26 osób. Zgodnie 
z zarządzenie JE ks. abp Wacława Depo metropolity częstochowskiego z dnia.  
W ogłoszeniach duszpasterskich tego dnia podana została informacja, iż w 
ostatnim czasie z powodu epidemii brakuje funduszy na normalne funkcjono-
wanie parafii, choć mieszkańcy Szyszkowa pomimo tego wyjątkowo trudnego 
czasu mobilizują się w dalszych pracach przy remoncie wieżyczki i dachu kaplicy  
Św. Jana Chrzciciela w tej miejscowości. 

• 24 kwietnia br. w ostatni piątek miesiąca o godz. 15.00 Koronką do Mi-
łosierdzia Bożego rozpoczęła się Droga Krzyżowa na Kalwarii a po niej Msza św. 
w kościółku Grobu Pana Jezusa na szczycie naszej Kalwarii

• 28 kwietnia br. nawiedzili naszą parafię ornitolodzy z Wrocławia  
w związku z naszymi staraniami o dofinansowanie przedsięwzięcia – Termomo-
dernizacja obiektów naszej Parafii. 

• 1 maja br. odbyło się pierwsze nabożeństwo majowe o godz. 16.30 
podczas którego tradycyjnie zostały poświęcone komże dla kandydatów na 
ministrantów. Natomiast o godz.  17: 00 została odprawiona Msza święta  
dziękczynno- błagalna w intencji ludzi pracy mieszkańców naszego miasta i rejonu  
z racji wspomnienia Świętego Józefa Rzemieślnika, także z udziałem członków  
i ich rodzin NSZZ Solidarność.

• 3 maja br. w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski jako 
w I niedzielę miesiąca maja tradycyjnie suma została odprawiona w intencji 
strażaków naszej parafii i powiatu oleskiego oraz ich rodzin przy relikwiach św. 
Floriana, jedynych w powiecie oleskim. Po sumie odbyła się tradycyjna procesja 
z nabożeństwem majowym z kościoła Świętej Rodziny do kościoła sanktuaryj-
nego na pamiątkę pojawienia się w tym dniu na wizerunku Matki Bożej Kalwa-
ryjskiej krwawych łez.
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• 4 maja br. rozpoczęła się akcja zbierania funduszy na „Kwiaty dla na-
szej Kalwarii”. Koordynacją tej akcji zajmowały się jak zwykle panie Grażyna 
Misiek i Jadwiga Zawadzka wspólnie z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej  
i opiekunami kaplic oraz krzyży na Kalwarii.

• 7 maja br. JE ks. kard. Stanisław Dziwisz przekazał jako wotum  
w 100lecie urodzin Św. Jana Pawła II dla Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na ręce  
ks. prałata Stanisława Gasińskiego stułę ręcznie haftowaną złota nitką przez sio-
stry zakonne w mieście Vicenza w północo-wschodnich Włoszech w regionie 
Wenecja Euganejska u podnóża Alp Weneckich. Na stule tej znajdują się herby 
Ojca św. Jana Pawła II oraz Jego osobistego sekretarza kardynała Stanisława 
Dziwisza. To wielkie wyróżnienie dla Kalwarii w Praszce.

Z konieczności ks. prałat Stanisław Gasiński zafundował od siebie dębową, 
pozłacaną gablotę na ten dar ks. kardynała. Wierni z parafii Świętej Rodziny 
złożyli także na ten cel 632.50 zł. za co zostało złożone na wszystkich mszach 
świętych niedzielnych podziękowanie.

• 8-11 maja br. został wykoszony teren Kalwarii i teren pod nowy cmen-
tarz oraz zasadziliśmy 430 sztuk pelargonii przy kościołach, na Kalwarii, przy 
plebanii i w alei ks. kard. Stefana Wyszyńskiego.

• 11 maja br. zostały przywiezione z pracowni brązowniczej w Krakowie 
odnowione, pozłocone paramenty liturgiczne dla naszej Parafii: pierwsza nasza 
monstrancja oraz kielich i patena na łączną wartość 4.750.00 zł. Koszta te po-
kryli rodzice tegorocznych dzieci pierwszokomunijnych i młodzieży bierzmowa-
nej jako dar ołtarza, którym składamy z serca Bóg zapłać.

• 12-16 maja br. zostały odnowione trzy obrazy z Dróżek Matki Bożej  
i Świętego Józefa przy tzw. Drodze Maryjnej na Kalwarii.

• 17 maja br. sprawowana była uroczysta suma w 100.rocznicę urodzin 
Świętego Jana Pawła II. Po tej Eucharystii wszyscy zebrani na czele z Kalwaryj-
skim Bractwem Męki Pańskiej złożyli kwiaty i znicze przy kaplicy Św. Jana Pawła 
II przed naszym kościołem parafialnym. Także w tym dniu wznowiona została 
dobroczynna akcja dzielenia się chlebem Świętej Rodziny z bardziej od nas po-
trzebującymi, głodnymi dziećmi w szkole i nie tylko.

• 28 maja br. JE ks. abp Wacław Depo metropolita częstochowski wydał 
zarządzenie w sprawie odwołania dyspensy od obowiązku niedzielnego uczest-
nictwa we Mszach św. w niedziele i święta nakazane.

• 30 maja br. w sobotę, wyjątkowo w tym roku odbyła się w naszej Parafii 
uroczystość przyjęcia I Komunii św. przez nasze dzieci z klas trzecich ze względu 
na epidemię korona wirusa w Eucharystii o godz. 10.00 w kościele Św. Rodziny 
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uczestniczyły tylko dzieci ze swoimi rodzicami. Najbliższa rodzina tych dzieci 
korzystała z uczestnictwa w tej Mszy św. przed kościołem gdzie zostały przygo-
towane ławki. Pierwszą Komunię św. przyjęła grupa 28 dzieci: 17 dziewczynek 
i 11 chłopców. Nabożeństwo majowe, pierwszokomunijne zostało odprawione 
w kościele sanktuaryjnym o godz. 11.30 z rozdaniem okolicznościowych pamią-
tek, obrazków.

• 31 maja br. w uroczystość Zesłania Ducha Świętego odbyło się trady-
cyjne, doroczne poświęcenie pół za Kalwarią na Makowym Wzgórzu w Praszce 
oraz w Szyszkowie i Wygiełdowie. Suma w kościele parafialnym Świętej Rodziny 
była sprawowana także jako dziękczynno-błagalna w 36 rocznicę kapłaństwa  
ks. prałata Stanisława Gasińskiego, miejscowego ks. proboszcza oraz ks.  
wikariusza Piotra Kamińskiego  w 10 rocznicę kapłaństwa.

• 1 czerwca br. w dalszym ciągu w kaplicy św. Jana Chrzciciela w Szysz-
kowie mi wokół niej trwają prace remontowe wykonywane przez fachowców  
z różnych firm. Tamtejsi wierni na czele z p. Bogusławem Kik omalowali tak-
że ogrodzenie kaplicy. W ostatnim czasie do zakresu koniecznych prac do 
wykonania na jubileusz 100. rocznicy powstania tej kaplicy dołączyła sprawa 
wykonania izolacji poziomej murów systemem iniekcji chemicznej poprzez 
wprowadzenie żelu, który wytwarza membranę powodującą izolację pozio-
mą murów. Zapobiegnie to przedostawanie się wód gruntowych do górnej 
partii murów kaplicy. Budynek ten został wybudowany 100 lat temu bez izo-
lacji poziomej. Wiązało się to z dodatkowymi kosztami dlatego w niedzielę  
31 maja były zbierane po raz drugi przez mieszkańców Szyszkowa ofiary na re-
mont tej kaplicy w kościele w Gorzowie Śląskim. Także na Kalwarii w Praszce  
w tym dniu były zbierany ofiary po raz drugi na remont tej kaplicy przez Kalwa-
ryjskie Bractwo Męki Pańskiej.

• 4 czerwca br. odbyło się w naszej auli katechetycznej Zebranie Para-
fialnej Rady Duszpasterskiej i Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej w sprawie 
zorganizowania głównego odpustu kalwaryjskiego i przekazania zaproszeń do 
parafian oraz przyjaciół Kalwarii w Praszce na tą uroczystość a także dostarcze-
nia z opóźnieniem z powodu epidemii „Głosu z Kalwarii w Praszce” na wydru-
kowanie którego został zaciągnięty kredyt.

• 11 czerwca br. w uroczystość Bożego Ciała  ze względu na epidemię, zgod-
nie z zarządzeniem Władz naszej Archidiecezji procesją Eucharystyczna do czterech 
ołtarzy została zorganizowana wokół kościoła parafialnego Świętej Rodziny.

• 13 czerwca -  odbyło się kolejne w cyklu półrocznym Nabożeństwo  
o Uzdrowienie i Uwolnienie w ramach nabożeństwa Fatimskiego.
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• 17 czerwca – w tym dniu przypadła druga rocznica konsekracji naszego 
kościoła parafialnego Świętej Rodziny, kiedy to została w nim odprawiona z tej 
okazji uroczysta Msza Św. dziękczynna.

• 20 czerwca br. we wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Ma-
ryi Panny o godz. 11.00 przez posługę JE ks. abp Stanisława Nowaka nasza mło-
dzież przyjęła Sakrament bierzmowania.

• 21 czerwca br. w kaplicy Św. Jana Chrzciciela w Szyszkowie o godz. 
14.00 JE ks. abp Stanisław Nowak sprawował uroczysta Eucharystię w ramach  
I części uroczystości jubileuszowej 100.lecia powstania tej kaplicy w uroczystość 
narodzenia jej patrona. W tym dniu ks. abp poświęcił kaplicę i obraz ku czci 
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia oraz obraz Św. Jana Chrzciciela które stanowią 
fundację ks. prałata Stanisława Gasińskiego.

• 19 czerwca - została odprawiona o godz. 8.00 Msza św. dziękczyn-
no-błagalna na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego w intencji 
uczniów, grona pedagogicznego i pracowników Szkoły Podstawowej nr 3 im.  
Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Praszce i ostatniej klasy  Gimnazjum im. Ojca  
św. Jana Pawła II. Z powodu wygaszenia Gimnazjum zmniejszyła się liczba klas 
katechizowanych. W związku z tym dotychczasowa nasza katechetka p. Kata-
rzyna Szmyt zrezygnowała z pracy katechetycznej w Szkole Podstawowej nr 
3 im. Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Praszce. Za ofiarną pracę i służbę dla 
naszej Parafii na tej Eucharystii złożone zostało jej podziękowanie. Równocze-
śnie p. Katarzyna zadeklarowała pomoc w dziele ewangelizacji naszych dzieci  
i młodzieży, za co jesteśmy jej tym bardziej niezmiernie wdzięczni.

• 20 czerwca -  w uroczystość Bożego Ciała odbyła się tradycyjnie proce-
sja do czterech ołtarzy na osiedlu Adama Mickiewicza w Praszce.

• 21 czerwca -  JE ks. Arcybiskup metropolia częstochowski odwołał 
dekretem z pracy duszpasterskiej w naszej parafii ks. wikariusza Pawła Gó-
reckiego równocześnie mianując go wikariuszem Parafii Katolickiej pw. Świę-
tych Pierwszych Męczenników Polski w Częstochowie. Miejscowy ks. prałat  
w niedzielę 23 czerwca na wszystkich Mszach świętych złożył podziękowanie 
dotychczasowemu ks. wikariuszowi za jego pracę katechetyczną i duszpaster-
ską w naszej parafii, życząc obfitości Bożych łask na dalszym odcinku życia ka-
płańskiego.

• 23 czerwca br. wierni naszej Parafii uczestniczyli w tzw. nocnym kołata-
niu na Jasnej Górze na progu beatyfikacji Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyń-
skiego. Na zakończenie tego nocnego kołatania Mszy św. przewodniczył tylko 
na nas JE ks. bp Antoni Długosz z obsadzą liturgiczną też tylko naszych parafian. 
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Była to szczególna noc, kiedy tylko przedstawiciele naszej parafii na czele z ks. 
prałatem Stanisławem Gasińskim sami uczestniczyli w nocnych modlitwach 
przed wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

• 28 czerwca br. na sumie został omodlony i pożegnany ks. Piotr Ka-
miński, dotychczasowy wikariusz naszej Parafii, którego odwołał dekretem  
z pracy duszpasterskiej pośród nas JE ks. abp Wacław Depo. Ks. Piotr Kamiński 
został skierowany przez Władze naszej Archidiecezji  do Parafii Katolickiej pw. 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Gorzkowicach w regionie duszpasterskim 
radomszczańskim.

• 29 czerwca br. w kancelarii notarialnej w Oleśnie nasza Parafia nabyła 
działkę nr 95/2 o powierzchni 0.9200 ha, bezpośrednio sąsiadującą z terenem 
naszej Kalwarii od strony południowej. Kościół Sanktuaryjny jest usytuowany  
w bardzo bliskiej odległości od granicy tej działki tj. około 3,5 metra a kapli-
ca Narodzenia Matki Bożej została usytuowana przed 32 laty w samej granicy  
z ową działką, gdzie przez kilka miesięcy były sprawowane pierwsze Msze św. 
wtedy na tzw. „Makowym Wzgórzu” a obecnie Kalwarią w Praszce. Od początku 
istnienia naszej Parafii  przedstawiane były propozycje właścicielom owej dział-
ki na jej odsprzedanie, co nie przynosiło zamierzonego rezultatu. W ostatnim 
czasie dość niespodziewanie zaistniała możliwość nabycia tej działki. Nowy po-
tencjalny właściciel owej działki mógłby w przyszłości rościć pretensje do naszej 
Parafii lub tez zagospodarować ten teren w kolizji z kościołem sanktuaryjnym 
czy też działalnością duszpasterską naszej Parafii i Sanktuarium. W tej sprawie 
odbyły się w dniach 28 maja i 04 czerwca br. zebrania Parafialnej Rady Dusz-
pasterskiej oraz Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej na Kalwarii w Praszce. 
Następnie sprawa ta została też przedstawiona do zaakceptowania Władzom 
naszej Archidiecezji. Od ubiegłego roku podjęliśmy starania, by pozyskać środki 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu zmniejsze-
nia zużycia energii w budownictwie na modernizację budynków naszej parafii 
co wiąże się z poważnymi wydatkami obecnie i w przyszłości. Dlatego tez ko-
nieczny zakup owej działki na rzecz naszej Parafii został skredytowany. Ufamy, 
że to przedsięwzięcie uda nam się pomyślnie finansowo zrealizować do końca 
z Boża pomocą i dzięki darom serca naszych parafian oraz przyjaciół Kalwarii  
w Praszce za co składamy serdeczny Bóg zapłać!.

• 1 lipca br. rozpoczęte zostały  prace porządkowe na działce, która sta-
ła się własnością naszej Parafii. Większa jej połowa została skoszona a różne 
samosiejki usuwane. Działka ta była bowiem bardzo zaniedbana, trzeba było 
nawet dokonywać nowelizacji jej terenu ciężkim sprzętem.
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• 5 lipca br. suma o godz. 11.00 na Kalwarii w Praszce była sprawowa-
na również jako koncelebrowana w intencji ks. mgr Łukasza Mozler, nowego 
wikariusza naszej Parafii, który przybył do nas z Parafii Św. Antoniego z Pad-
wy w Kiełczygłowie. Ks. Łukasz pochodzi z Parafii Ścięcia Św. Jana Chrzciciela  
w Rudzie Śląskiej w archidiecezji katowickiej a Kaplanem został w 2010 roku.

• 11 lipca br. nawiedziła Kalwarię w Praszce pielgrzymka autokarowa ze 
Studzianny z Diecezji Radomskiej, polecając się Kalwaryjskiej Matce Zawierze-
nia i dziękując za łaskę Jej nawiedzenia, co zostało podkreślone we wpisie do 
Kroniki Kalwarii w Praszce.

• 15 lipca br. odbył się opust jerozolimki w Miechowie w tamtejszej Bazy-
lice Bożego Grobu. 

W uroczystości tez wziął udział również ks. prałat Stanisław Gasiński, koman-
dor Zakonu Świętego Grobu w Jerozolimie reprezentując Kalwarię w Praszce

• 16-17 lipca br. firma specjalistyczna z Wołczyna dokonywała naprawy 
części kamer  zainstalowanych w kościołach i na terenie Kalwarii. Zainstalowa-
no także nowy rejestrator kamer w miejscu zepsutego w kościele sanktuaryj-
nym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia.

• 20 lipca br. odbył się pogrzeb w Krakowie śp. Jerzego Depo, brata JE  
ks. abp Wacława Depo. W pogrzebie tym naszą Parafię Świętej Rodziny  
w Praszce reprezentował ks. prałat Stanisław Gasiński.

• 26 lipca br. przed sumą o godz. 11.00 na Kalwarii w Praszce nastąpiło 
uroczyste, doroczne błogosławieństwo pojazdów mechanicznych i poświęcenie 
nowych z racji święta św. Krzysztofa, patrona automobilistów, motocyklistów  
i kierowców pojazdów mechanicznych.

• 27-29 lipca br. przeprowadzone zostało częściowe malowanie domu 
Parafialnego oraz zamontowana została metalowa krata ozdobna przy kaplicy 
Narodzenia Matki Bożej oraz podłużny klęcznik dla ułatwienia kontaktu wzro-
kowego z obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy i figurą Dzieciątka Jezus na 
modlitwę.

• 30 lipca br. odbyła się doroczną Archidiecezjalną pielgrzymkę do Kalwa-
rii Zebrzydowskiej, Matki naszej Kalwarii w 100. Rocznicę urodzin Ojca św. Jana 
Pawła II pod przewodnictwem Ks. Abp Stanisława Nowaka. W pielgrzymowaniu 
tym uczestniczyli tez wierni w innych Parafii naszej Archidiecezji, między innymi: 
Zawiercia, Częstochowy, Radomska i Wielunia i innych mniejszych miejscowości.

• 1 sierpnia br. odbyło się zebranie Parafialnej Rady Duszpasterskiej, 
Kalwaryjskiego Bractwa Meki Pańskiej i innych grup Apostolskich istniejących  
w naszej Parafii w sprawach organizacyjnych naszego głównego odpustu kalwa-
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ryjskiego z udziałem JE ks. kardynała Kazimierza Nycza metropolity warszaw-
skiego, który jest następcą Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego. Odbyła 
się też próba liturgiczna przed uroczystym Odpustem Kalwaryjskim dla liturgicz-
nej służby ołtarza, asysty procesyjnej i Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej.

• 3 sierpnia br. wznowione zostały  dalsze prace porządkowe na działce, 
która w ostatnim czasie stała się własnością naszej Parafii. Prace te były przez 
dłuższy czas kontynuowane, taka była konieczność.

• 9 sierpnia br. odbył się w naszej wspólnocie parafialnej główny odpust 
kalwaryjski z uroczystą sumą i procesją Zaśnięcia Matki Bożej pod przewodnic-
twem JE ks. kardynała Kazimierza Nycza metropolity warszawskiego, wielkie-
go przeora zwierzchnictwa Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie 
– zwierzchnictwa w Polsce oraz JE ks. abp Stanisława Nowaka z Częstochowy.  
W uroczystości tej wzięli także udział członkowie Zakonu Rycerskiego Święte-
go Gromu w Jerozolimie z różnych stron naszej Ojczyzny, Krakowskie Bractwo 
Kurkowe, chór kameralny Vox Animae z Sanktuarium w Gliwicach, orkiestra  
z Opola, indywidualni pielgrzymi, wierni przyjaciele Kalwarii w Praszce z naszy-
mi parafianami. 

• 16 sierpnia br. nastąpiło zakończenie odpustu kalwaryjskiego procesją 
Triumfu Maryi Wniebowziętej, której przewodniczył ks. prof. prałat Kazimierz 
Szymonik z Warszawy. Suma odpustowa została odprawiona z dziękczynieniem 
za tegoroczne plony w ramach dożynek parafialnych z rolnikami z Szyszkowa  
i Wygiełdowa.

• 23 sierpnia br. została odprawiona w Wygiełdowie msza św. odpustowa ku 
czci Matki Bożej Częstochowskiej patronki tamtejszej kaplicy jako koncelebrowana 
przez ks. prałata Stanisława Gasińskiego i ks. wikariusza Łukasza Mozlera.

• 24 sierpnia br. nie rozpoczęła się z powodu pandemii coroczna Piesza 
Pielgrzymka dekanatu praszkowskiego na Jasną Górę. 

• 25 sierpnia – wyruszyliśmy autokarem o godzinie 14:30 z naszej parafii 
do Częstochowy, by uczestniczyć w procesji Maryjnej z archikatedry na Jasną 
Górę. Podczas tej procesji obraz Matki Bożej Częstochowskiej niosło także Kal-
waryjskie Bractwo Męki Pańskiej.

• 29 sierpnia br. w godzinie 9.00 rozpoczęli pielgrzymowanie na Kalwa-
rię w Praszce , tradycyjnie jako w ostatnia sobotę miesiąca sierpnia pielgrzymi  
z Dekanatu Gorzów Śląski z kapłanami tego dekanatu. Po uroczystej Eucharystii 
wierni odbyli nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Kalwarii, któremu przewodni-
czył ks. prałat Stanisław Gasiński. Natomiast po południu w tym dniu o godz. 
16.00 w kaplicy w Szyszkowie została odprawiona uroczysta Msza św. przez 
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JE ks. bp Antoniego Długosza na zakończenie uroczystości 100lecia kaplicy  
Św. Jana Chrzciciela w Szyszkowie. Ks. biskup w imieniu JE ks. abp Wacława 
Depo metropolity częstochowskiego poświęcił w tej kaplicy nowe tabernaku-
lum , które jest fundacją p. Kazimierza Pychyńskiego z Praszki i zniósł do niego 
Najświętszy Sakrament, by tam mógł On być już na zawsze. Przy tej okazji JE ks. 
abp Wacław Depo wydał tego dnia dekret L.dz.869/6.5/2020, ustanawiający  
w Szyszkowie kaplicę mszalną pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela.  Uroczystość 
ta zgromadziła wielu wiernych na czele z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pań-
skiej, żywym Różańcem z Praszki i Szyszkowa, orkiestrą z Gorzowa Śląskiego.

• 1 września br. została odprawiona w kościele Świętej Rodziny o godz. 
8.00 Msza św. dziękczynno-błagalna dla dzieci i młodzieży na rozpoczęcie roku 
szkolnego i katechetycznego z poświęceniem tornistrów i książek dla dzieci. Na-
tomiast po południu w Wieluniu na fundamentach zburzonej fary odbyły się 
religijne obchody 81. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. W uroczystości tej 
skorzystało z zaproszenia Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej z ks. prałatem 
Stanisławem Gasińskim.

• 6 września br. podczas ogłoszeń na wszystkich mszach  św. zostało prze-
kazane podsumowanie przygotowań do zakończonego jubileuszu 100.lecia ka-
plicy Narodzenia Św. Jana Chrzciciela w Szyszkowie. Zgodnie z podpisaną w tej 
kaplicy deklaracją dnia 16 lutego 2020 roku przez wiernych na pierwszym ze-
braniu w tej sprawie, gdy uformował się Komitet Jubileuszu Kaplicy, określono 
zakres prac, które zostały wykonane. Ostatecznie od mieszkańców Szyszkowa 
wpłynęło na ten cel z ofiar zbieranych przede wszystkim po domach przez pół 
roku co miesiąc łącznie 33.320.00 zł. z poza naszej Parafii wpłynęło 24.725.30 zł 
w tym: Parafia Trójcy Świętej w Gorzowie Śląskim dwie zbiórki 4.335.00 zł, Pa-
rafia Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce dwie zbiórki 3.895.00 zł oraz ofiary  
z Wygiełdowa zbierane po domach 1.100.00 zł a więc razem 4.995.00 zł. Parafia 
Św. Wojciecha Kowale – Gana  jedna zbiórka 395.00 zł. Pan Kazimierz Pychyń-
ski z Praszki 15.000.00 zł. Pan Tadeusz Lipiński z Olesna 2.500.00 zł. Ks. prałat 
Stanisław Gasiński   prywatnie od siebie zgodnie z fakturami i pokwitowaniami 
przekazał 25.051.61 zł. Łącznie na trzeci remont kaplicy Narodzenia Św. Jana 
chrzciciela w Szyszkowie wydano 83.096.95 zł. 

Szczególne podziękowanie należy się też p. Bogusławowi Kik z Szyszkowa, 
członkowi Parafialnej Rady Duszpasterskiej Parafii Świętej Rodziny na Kalwa-
rii w Praszce, który też był w czasie trzeciego remontu kaplicy skarbnikiem. 
Niech Bóg za zrozumienie, pomoc, wszelkie dobro każdemu hojnie błogosławi 
w dalszym życiu a Kalwaryjska Matka Zawierzenia i Św. Jan Chrzciciel  mają nas 
wszystkich w swojej przemożnej opiece.
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• 8 września br. w święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny o godz. 
15.00 odbył się drugi doroczny, pełny obchód Dróżek Matki Bożej i Świętego 
Józefa na Kalwarii w Praszce. 

• 12 września br. zakończone zostało porządkowanie zakupionej w tym 
roku nowej części Kalwarii, gdzie planowane są w przyszłości miejsca par-
kingowe oraz inne działania na rzecz rozwoju Kalwarii w Praszce. Teren ten  
został ostatecznie przeorany, oczyszczony z korzeniu, zniwelowany, rozplanowany  
i posiany trawą.

• 13 września br. odbyła się piąta rocznica koronacji Kalwaryjskiej Mat-
ki Zawierzenia pod przewodnictwem JE ks. prałata prof. Krzysztofa Nykiel  
z Watykanu, który przewodniczył tego dnia uroczystej sumie.  Po południu 
tego dnia odbyło się też uroczyste nabożeństwo fatimskie w cyklu półrocznym  
z różańcem o uzdrowienie duszy i ciała. 

• 14 września br. w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego - Święto Naszej 
Kalwarii, rocznicę jej erygowania odbył się Pełny obchód Dróżek Pasyjnych na 
naszej Kalwarii.

• 15 września br. w rocznicę konsekracji kościoła Kalwaryjskiej Matki 
Zawierzenia - rozpoczęło się uroczyste Triduum ku czci św. Stanisława Kostki 
patrona dzieci i młodzieży podczas którego homilie głosił ks. wikariusz Łukasz 
Mozler. Tradycyjnie modlitwy do świętego Stanisława Kostki – patrona Polski 
zanosiliśmy po Mszach świętych w jego kaplicy w naszym kościele parafialnym 
Świętej Rodziny.

• 18 września br.  Święto św. Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzie-
ży Polski, dzień imienin księdza arcybiskupa Stanisława Nowaka a także dzień 
imienin i przeddzień 61.rocznicy urodzin naszego Księdza Prałata Stanisława Ga-
sińskiego. W tym dniu o godzinie 17:00 w kościele parafialnym Świętej Rodzi-
ny sprawowana była uroczysta Msza święta urodzinowo - imieninowa podczas 
której modliliśmy się za solenizantów, dzieci i młodzież w ich patronalne święto. 
Okolicznościową homilię o św. Stanisławie Kostce wygłosił ks. Kan. mgr lic. Adam 
Polak nasz rodak, sekretarz Wydziału Duszpasterskiego Kurii Metropolitalnej  
w Częstochowie oraz kierownik Referatu Duszpasterstwa Młodzieżowego i Aka-
demickiego naszej Archidiecezji. Przedstawiciele naszej Parafii;  licznie zebrane 
dzieci i młodzież oraz dorośli na czele z ks. wikariuszem Łukaszem złożyli życzenia 
urodzinowo – imieninowe ks. prałatowi Stanisławowi. Po tej Eucharystii odbyła 
się Agapa w Domku Zwiastowanie Matki Bożej dla wszystkich przybyłych. 

• 21-26 września br. odnawiane były, malowane niektóre krzyże na na-
szej Kalwarii, między innymi przy kaplicy Św. Rafała, Wniebowstąpienia Pań-
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skiego, misyjny przy kościele sanktuaryjnym, na terenie przeznaczonym pod 
nowy cmentarz itd. Malowana była tez korona nad zadaszenie ołtarza korona-
cyjnego na szczycie Kalwarii, mury jednego z pomieszczeń gospodarczych oraz 
przy Domku Zwiastowania Matki Bożej.

• 1 października br. rozpoczęliśmy odprawianie Nabożeństw Różańco-
wych. Tradycyjnie dzieci z klas trzecich przygotowujące się do przyjęcia I Komunii 
św. otrzymały poświęcone w tym dniu nowe różańce pierwszokomunijne.

• 11 października br. przeżywaliśmy XX Dzień Papieski pod hasłem: „To-
tus Tuus”. W tym dniu przed kościołami i kaplicami w Polsce odbyła się zbiórka 
ofiar do skarbon na fundusz stypendialny fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” 
Fundacja ta wspiera kształcenie młodzieży od szkoły średniej do studiów z nie-
zamożnych rodzin. 

• 13 października br. o godz. 17.30 rozpoczęło się ostatnie już w tym roku 
Nabożeństwo Fatimskie z Mszą świętą o uzdrowienie i uwolnienie duszy i ciała.

• 18 października br. ks. mgr Łukasz Mozler obchodził dzień swoich imie-
nin. Dzieci i młodzież oraz dorośli wspólnie z ks. prałatem Stanisławem Gasiń-
skim  złożyli solenizantowi życzenia urodzinowo – imieninowe.

• 19-24 października br.  ekipa cieśli dokonała remontu ściany wschod-
niej pomieszczeń gospodarczych naszej Parafii, co było koniecznością oraz za-
montowała trzy podłużne okna doświetlające te pomieszczenia

• 25 października br. uroczysta suma jako koncelebrowana w tym dniu 
została odprawiona w kościele Świętej Rodziny ku uczczeniu Matki Bożej Kró-
lowej Palestyny, której kaplica jedyna  pod tym wezwaniem w Polsce i Europie 
znajduje się obok naszego kościoła parafialnego na Kalwarii w Praszce. 

W uroczystości tej wzięli udział przedstawiciele Zakonu Rycerskiego Świę-
tego Grobu w Jerozolimie na czele z JE ks. bp Piotrem Skuchą z Sosnowca, ko-
mandorem z gwiazdą tegoż Zakonu i zwierzchnikiem Zwierzchnictwa w Polsce 
JE Józefem Dąbrowskim z Krakowa. Miały też być chóry połączone z Gliwic  
i orkiestry. Niestety z powodu pandemii wszyscy goście z zewnątrz zostali zmu-
szeni do odwołania udziału z tej uroczystości. Zwierzchnik Zakonu Rycerskiego 
Świętego Grobu w Jerozolimie przysłał swoje Słowo, równocześnie delegując 
ks. prałata  Stanisława Gasińskiego CSSH, komandora tego Zakonu do przewod-
niczenia modlitwie Zakonnej na Kalwarii w Praszce w imieniu całego Zakonu. 
Uroczystość ta rozpoczęła się modlitwą zawierzenia w kościele sanktuaryjnym 
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, następnie odmówiona została modlitwa ryce-
rza w kaplicy Matki Bożej Królowej Palestyny a uroczysta suma została odpra-
wiona w kościele parafialnym Świętej Rodziny.  
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• 24-29 października odnawiane były przez stolarza katafalki z kościoła 
sanktuaryjnego, jako że wykonane zostały w pierwszych miesiącach istnienia 
naszej Parafii 32 lata temu.

• 1 listopada - w uroczystość Wszystkich Świętych na Kalwarii w Prasz-
ce przed główną mszą świętą o godzinie 11:00 w kościele Świętej Rodziny ze 
względy na pandemię odbyła się procesja żałobna po terenie Kalwarii do Miej-
sca Pamięci Ofiarodawców na rzecz tego dzieła. Podczas tej procesji modliliśmy 
za zmarłych dobroczyńców Kalwarii w Praszce oraz za  wypominanych jednora-
zowo w tym dniu. 

• 11 listopada -  w dniu Narodowego Święta Niepodległości w kościele 
sanktuaryjnym na Kalwarii w Praszce została odprawiona Msza św. dziękczynno-
-błagalna w intencji Ojczyzny oraz zmarłych w obronie jej suwerenności przez ks. 
prałata Stanisława Gasińskiego. Po tej Eucharystii nastąpiło procesjonalne przejście 
do miejsca Ojczyźnianego na Kalwarii w Praszce gdzie kustosz Kalwarii w imieniu 
wszystkich zebranych odmówił modlitwę za Ojczyznę ks. Piotra Skargi oraz zmar-
łych w obronie jej suwerenności. Następnie kwiaty i znicze przed Pomnikiem Pa-
mięci obrońców granic naszej Ojczyzny złożyli; Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej 
z Praszki, NSZZ „Solidarność” przy Neapco w Praszce, przedstawiciele Prawa i Spra-
wiedliwości Powiatu Oleskiego oraz inni uczestnicy uroczystości. 
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• 22 listopada br.  odbyło się doroczne, jesienne zebranie Parafialnej 
Rady Ekonomicznej i Rady Duszpasterskiej Parafii Świętej Rodziny oraz Kalwa-
ryjskiego Bractwa Męki Pańskiej na Kalwarii w Praszce. Wierni ci wyjątkowo ze 
względu na pandemię zebrali się w kościele Świętej Rodziny po popołudniowej 
eucharystii. Zebrani wystosowali swoje Słowo do parafian i przyjaciół Kalwarii 
w Praszce. Oto jego treść:

SŁOWO KSIĘDZA PROBOSZCZA, PARAFIALNEJ RADY EKONOMICZNEJ 
I RADY DUSZPASTERSKIEJ PARAFII ŚWIĘTEJ RODZINY 

ORAZ KALWARYJSKIEGO BRACTWA MĘKI PAŃSKIEJ NA KALWARII 
W PRASZCE  22 LISTOPADA 2020 ROKU

Drodzy Parafianie i Przyjaciele Kalwarii w Praszce, z powodu epidemii 
COVID-19 duża część społeczeństwa znalazła się w trudnej sytuacji. Kryzys  
dotknął cały świat, także naszą Ojczyznę i Kościół w Polsce. Jego skutki odczu-
wa też nasza parafia. Zgodnie z ograniczeniami w roku 2020, które miały na 
celu zahamowanie epidemii, przez pewien czas w nabożeństwach mogło brać 
udział jedynie pięć osób. To przekłada się w bezpośredni sposób na zmniej-
szenie wpływów z „tacy”. Coraz trudniej jest utrzymać funkcjonowanie parafii,  
w tym m.in. zapłacić za ogrzewanie i elektryczność, wywiązać się z opodatko-
wania wewnętrznego na rzecz Kościoła diecezjalnego i powszechnego. Wie-
my, że kwestia pieniędzy była i jest często drażliwą sprawą w Kościele. Jednak  
w naszej Parafii Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce udało  się zbudować pew-
ne nici zrozumienia, sympatii, wzajemnej otwartości i szczerości. Ofiary złożone 
na kościół przy wizycie kolędowej stanowiły dotychczas ponad 90% rocznego 
przychodu finansowego w Parafii. Od połowy 2019 r. ofiary składane przez 
część naszych parafian nie starczały na jej funkcjonowanie oraz pokrycie ko-
nicznych prac z tym związanych.

W związku z tym 17 listopada 2019 r. wystosowaliśmy apel do wszystkich 
naszych parafian i przyjaciół Kalwarii w Praszce o złożenie w marcu, czerwcu  
i wrześniu 2020 r. dodatkowej ofiary do kopert na cele remontowo-budow-
lane. Wielu parafian podczas kolędy odpowiedziało pozytywnie na nasz apel, 
by można było zamknąć sprawę konsekracji kościoła parafialnego i innych ko-
niecznych wydatków związanych z funkcjonowaniem naszej parafii i Kalwarii 
w Praszce w roku 2019. Wszystkim ofiarodawcom jesteśmy bardzo wdzięczni, 
składając staropolskie „Bóg zapłać!”. Jednak w ciągu roku grupa tylko kilkudzie-
sięciu osób wsparła działania duszpasterskie, co przy konsekwencjach epide-
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mii  także w życiu parafii stanowi poważny problem dalszego jej normalnego 
funkcjonowania. Parafia w ostatnim czasie przeszła szczęśliwie kolejny etap 
starań o termomodernizację naszych obiektów sakralnych, by zmniejszyć zu-
życie energii, która jest coraz droższa. W związku z tym już ponieśliśmy poważ-
ne koszty przedstawione przez firmy audytorskie. W pierwszej połowie 2020 r. 
przeprowadzony został trzeci remont kaplicy św. Jana Chrzciciela w Szyszkowie, 
w związku ze 100-leciem jej powstania. Dnia 29 czerwca 2020 r. nasza Parafia 
z konieczności nabyła na kredyt działkę nr 95/2 o powierzchni 0,9200 ha, bez-
pośrednio sąsiadującą z terenem Kalwarii od strony południowej. Na ten cel 
do dnia dzisiejszego wpłynęła ofiara w wysokości 6 350 zł w 52 kopertach od 
parafian oraz ofiarodawców spoza Parafii. Ponadto śp. ks. kan. Tadeusz Stępień, 
nasz rodak, złożył zgodnie z poleceniem na ten cel, zawartym w testamencie,  
20 000 zł. Jesteśmy jednak nadal przynaglani do uregulowania w całości należ-
ności związanych z nabyciem owej działki. Dotychczasowe apele nie przyniosły 
zdecydowanej poprawy sytuacji. Niezbędną pomocą w funkcjonowaniu Parafii 
są ofiary składane na tacę w II niedzielę miesiąca. Niestety, od połowy poprzed-
niego roku nie starczają one na przeznaczony cel, a pandemia dodatkowo po-
głębia tę sytuację. W związku z tym apelujemy do wszystkich naszych parafian 
o tradycyjne złożenie ofiary kolędowej do koperty na ten cel kapłanowi w na-
szym domu lub w kościele w zależności od sytuacji epidemicznej. Ponadto, jak 
w ubiegłym roku, prosimy o złożenie w marcu, czerwcu i wrześniu przyszłego 
roku dodatkowej ofiary do kopert na cele remontowo-budowlane. Ufamy, że 
wielu z Was odpowie pozytywnie na apel związany z funkcjonowaniem naszej 
Parafii i Kalwarii w Praszce w 2021 r. Niech Bóg błogosławi tym, którzy często 
mając niewiele, dzielą się ze swoją rodziną parafialną, składając szczodre dary.

I ROCZNICĘ CHRZTU ŚWIĘTEGO

„W herb każdego człowieka wpisane jest zdanie: 
Mam rodzinę”   
Leo Longanesi                                

w 2021 roku obchodzą nasze dzieci:

Listopad 2019: Aleksander Olejnik.
Grudzień 2019: Oliwia Wiktoria Wójcik, Nela Lidia Świdzińska, Klara Wollner.
Styczeń 2020: Szymon Alojzy Żyta.
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Luty: Emilia Szczepańska, Wiktoria Monika Chwinda.
Marzec: Martyna Dagmara Małycha.
Maj: Iga Kinga Ferlewicz.
Czerwiec: Tomasz Kluska, Konrad Karol Mysiura, Liliana Zofia Mistygacz,  
Franciszek Wojciech Grzesik, Tomasz Krzymiński, Tymoteusz Roman Jaroń, Pola 
Zofia Wicher.
Lipiec: Adam Paweł Kosowski.          
Sierpień: Hanna Belka, Alan Grabowski, Szymon Riemann.
Wrzesień:  Alicja Anna Placek.
Październik: Aleksandra Alicja Wuszt, Kacper Józef Spodzieja, Franciszek Nata 
Szukała, Antoni Pakuła, Nataniel Antoni Lewandowski.

Msze św. dziękczynno-błagalna rocznicy Chrztu św. jest odprawiana  
w naszej rodzinie parafialnej, 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 udzielmy dziecku specjalnego błogosław-
ieństwa. Prosimy ze sobą zabrać na tę Mszę św. świecę chrzcielną dziecka, moż-
na też zaprosić rodziców chrzestnych. 

I ROCZNICĘ ZAWARCIA SAKRAMENTALNEGO 
ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO  

„Podstawowymi czynnikami dla wszystkich form miłości 
są troska, poczucie odpowiedzialności, 
poszanowanie i poznanie.”    Erich Fromm

w 2021 roku będą obchodzić następujące pary małżeńskie:

Czerwiec: Klaudia i Marcin Rosak, Paulina i Rafał Banach.
Lipiec: Katarzyna i Daniel Cubała, Natalia i Paweł Filak.
Sierpień: Elżbieta i Tomasz Tomczyk, Izabela i Krzysztof Sowada, 
Marlena i Jacek Mleczek.          
Wrzesień: Anna i Michał Werbiński, Julita i Daniel Jaroń, 
Izabela i Cezary Matejuk.
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Niech Pan błogosławi każdy dzień Waszego życia, Maryja, Matka niech ma 
Was w swojej opiece, życzliwość najbliższych i przyjaciół napełnia Wasze serca 
radościąi szczęściem.

                           Duszpasterze z parafii Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce                 

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

I ROCZNICA ŚMIERCI 
OSÓB ZMARŁYCH 

Z NASZEJ RODZINY PARAFIALNEJ

„Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani 
godziny”. (Mt 25,13)

W 2020 roku po nagrodę do Pana odeszli:

Listopad  2019:  †Wiesława Pilarska, † Genowefa Krzemińska, 
  † Jan Krzanowski, † Krystyna Tobis.
Grudzień 2018:  † Marek Szczęsny, † Roman Wira, † Zofia Dziub.
Styczeń:  † Stanisław Noga, † Krzysztof Świderski, † Bogdan Maliński.
Luty:   † Andrzej Szaniec, † Adam Wiecha, † Antoni Arndt.
Marzec:  † Piotr Topoła.
Kwiecień:  † Zdzisława Nowicka, † Marianna Malińska. 
Maj:   † Maria Herman, † Anna Jurczyk, † Franciszek Nowakowski, 
  † Edward Pęciak, † Wiesław Urbaniak, † Stanisław Szewczyk.
Czerwiec:  † Karol Rambau.
Lipiec:   † Dorota Dworaczyk.
Sierpień:  † Waldemar Sokół, † Józefa Kinas, † Dariusz Wojtyra.
Wrzesień:  † Stanisława Kalemba,† Mieczysław Szymański.
Październik: † Dariusz Garbowski, † Franciszek Wydmuch, † Aniela Gryglewicz.
Listopad:  † Irena Garbaciak, † Teresa Szymczykiewicz, 
  † Czesław Moryto, † Zdzisław Pyzalski, † Andrzej Chojnowski,  
  † Wiesław Gajda, † Krystyna Kaczmarek, † Grażyna Tomczak, 
  † Jadwiga Szczerbik, † Zbigniew Szczerbik, † Stanisław Pamuła.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci.
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„Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie. Stąd tez jako Zbawcy wyczekujemy Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone, na podobne 
do swego chwalebnego ciała”. (Flp 3,20-21)

Program duszpasterski na rok 
2020/2021  

„Zgromadzeni na świętej wieczerzy” to ty-
tuł programu duszpasterskiego Kościoła w Pol-
sce na kolejny rok liturgiczny, który rozpoczyna 
się w pierwszą niedzielę Adwentu. Jego mottem 
są słowa: „Ojciec mój da wam prawdziwy chleb  
z nieba” (J 6,32). Rok ten jest drugim etapem trzy-
letniego programu duszpasterskiego pod hasłem: 
„Eucharystia daje życie”. Jego zasadniczym celem jest pogłębienie wśród wier-
nych znaczenia tajemnicy Eucharystii jako centrum życia chrześcijańskiego, ro-
zumienia symboliki celebracji eucharystycznych i częstego uczestnictwa w nich.

Pogłębiając znaczenie Eucharystii w życiu chrześcijańskim powinniśmy do-
łożyć wszelkich starań, aby ciągle na nowo aktualizować w naszej świadomości 
wartość właściwego świętowania niedzieli, szczególnie w gronie najbliższych,  
w rodzinie. Warto przywołać przy tej okazji pragnienie św.  Jana Pawła II, aby 
niedziela stała się „miejscem uprzywilejowanym, w którym nieustannie głosi 
się i kultywuje komunię. Dzięki czynnemu udziałowi w Eucharystii dzień Pań-
ski staje się także dniem Kościoła”.

REKOLEKCJE ADWENTOWE
Parafia Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa 

na Kalwarii w Praszce
13-14 grudnia 2020 roku

III Niedziela Adwentu – 13. XII 2020 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 Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia / Msza św. z nauką dla kobiet /.
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Poniedziałek  – Dzień spowiedzi św.  –   zakończenie rekolekcji.
9.00  / Sanktuarium / Msza św. z nauką ogólną dla II zmiany z Komunią św. generalną.
10.30  / Sanktuarium / Msza św. dla chorych, samotnych i starszych wiekiem, 
           z Komunią św. generalną. Po tej Eucharystii nabożeństwo dla chorych. 
           na sposób Lourdzki.
12.00 – 13.30 Odwiedziny obłożnie chorych w domach.
15.30 Msza św. dla dzieci szkół podstawowych. 
17.00  Msza św. z nauką ogólną dla dorosłych i młodzieży.

PLAN SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ
14 XII  / Poniedziałek /

Rano 8.00 – 10.30   dla dzieci, młodzieży, dorosłych – drugiej zmiany, chorych, 
                                    starszych wiekiem.
Po południu 15.00  Szkoły Podstawowe oraz dorośli.
16.00 – 17.30  Młodzież szkół średnich w tym kandydaci do bierzmowania   
                          oraz  osoby dorosłe.

Rekolekcjom przewodniczy ks. Kan. dr hab. Roman Ceglarek dyrektor Wyd-
ziału Przekazu Wiary, Nauczania i Wychowania Katolickiego Kurii Metropolital-
nej w Częstochowie.

Niedziela, 27 XII 2020 roku
SUMA ODPUSTOWA KU CZCI ŚW. RODZINY O GODZ. 11.00 

pod przewodnictwem 
O. Konrada Cholewa OFM kustosza Sanktuarium Pasyjno – Maryjnego  

w Kalwarii Zebrzydowskiej i gwardiana tamtejszego klasztoru.
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WSPÓLNE JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE 
Z ODNOWIENIEM PRZYRZECZEŃ NA SUMIE ODPUSTOWEJ

Błogosławieństwa Bożego, opieki Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia i wszelk-
iej ludzkiej pomyślności dostojnym Jubilatom życzą 

Duszpasterze z Parafii Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce

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

Prosimy w zakrystii podać do 13 grudnia 2020 roku  (rekolekcje adwentowe) 
uczestnictwo ze współmałżonkiem w tej uroczystości odnowienia przyrzeczeń 
małżeńskich na sumie odpustowej  27 grudnia br. o godz. 11.00. 

DRODZY JUBILACI,  cieszymy się, radujemy i dziękujemy  Panu Bogu za te 
jubileusze, za świadectwo życia Dostojnych Jubilatów i prosimy dla Was Boga 
Miłosiernego oraz o opiekę nad Wami Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia o potr-
zebne łaski, w sposób szczególny o łaskę zdrowia na dalsze lata życia

Ksiądz Prałat i Ksiądz Wikariusz

DOBA EUCHARYSTYCZNA
31 XII 2020 – 1 I 2021 roku

Plan adoracji 
Najświętszego Sakramentu 

przez wiernych 
poszczególnych rejonów 

parafii

8.00 Msza Święta
8.30 Rozpoczęcie Adoracji Najświętsze-
go Sakramentu, ul. Skłodowskiej 1
(Młodzież od klasy VII wzwyż prowadzą 
katecheci świeccy z ks. wikariuszem)
9.00 Skłodowskiej 5. Renciści, Emery-
ci, domki jednorodzinne ul. Kościuszki  
i ul. Kościuszki 27
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10.00 ul. Listopadowa 15, ul. G. Zapolskiej 
11.00 ul. Listopadowa 17, ul. Kosmonautów i domki jednorodzinne ul. Obr. Pokoju
12.00 ul. Listopadowa 20
13.00 ul. Listopadowa 22
14.00 ul. Listopadowa 24
15.00 ul. Skłodowskiej 3, Klub Europa Christi.
16.00 ul. Chłopska, ul. Rolnicza, ul. Kolorowa, ul. Maków, ul. Astrów, ul. Bratków, 
          ul. Chabrów, Tulipanów, ul. Mickiewicza, Niemcewicza, Małachowskiego,   
       Kołłątaja, Staszica, Mickiewicza 28 A, Dzieci Maryi (prowadzą katecheci  
          świeccy), Ministranci i Lektorzy (prowadzi ks. wikariusz)
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”,  
           Róża męska Różańcowa św. Józefa,  Róża żeńska Różańcowa św. Rodziny, 
           Róża żeńska Różańcowa Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Róża żeńska 
          Różańcowa Matki Bożej Fatimskiej, Ruchy Prorodzinne, Grupa Duchowej  
            Adopcji Dziecka Poczętego,  Grupa Modlitewna o. Pio, Rada Duszpasterska.
24.00 PASTERKA EUCHARYSTYCZNA na zakończenie adoracji.
     

Serdecznie zapraszamy!

Plan Mszy św. w Nowy Rok - niedzielny    

KATECHEZA CHRZCIELNA W NASZEJ PARAFII W ROKU 2021 

Terminy: 09 stycznia, godz. 19.00, 13 lutego, godz. 19.00, 13 marca, godz. 19.00, 
10 kwietnia, godz.19.00, 08 maja, godz. 19.00, 12 czerwca, godz. 19.00, 10 lip-
ca, godz. 19.00, 31 lipca na sierpień, godz. 19.00, 11 września, godz. 19.00, 09 
października, godz. 19.00, 13 listopada, godz. 19.00, 11 grudnia, godz. 19.00.

Katecheza chrzcielna w naszej parafii dla rodziców przygotowujących się do 
Chrztu Św. swych dzieci, oraz kandydatów na rodziców chrzestnych, zasadniczo 
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w każdą II sobotę miesiąca o godz. 19.00 w Auli Katechetycznej a uroczysty 
chrzest św. zwykle w II niedzielę miesiąca.

KALENDARIUM UROCZYSTOŚCI W ARCHIDIECEZJALNYM 
SANKTUARIUM PASYJNO-MARYJNYM 

KALWARYJSKIEJ MATKI ZAWIERZENIA NA KALWARII W PRASZCE  
W 2021 ROKU  

Pierwszy doroczny pełny obchód Dróżek Pana Jezusa – Pasyjny, poniedziałek po 
IV niedzieli Wielkiego Postu, godz. 15.00 / 15.03.2021 / 

• Pierwszy doroczny pełny obchód Dróżek Matki Bożej i Św. Józefa, pielgrzym-
ka obrońców życia (Dzień Świętości Życia), godz. 15.00. / 25.03.2021 /

• Misterium Niedzieli Palmowej z wjazdem Pana Jezusa na osiołku do Jero-
zolimy , Niedziela Palmowa, godz. 10.30. / 28.03.2021 /

• Misterium Wieczerzy Pańskiej - Wielki Czwartek, godz. 18.00. / 01.04.2021 /
• Misterium Męki Pańskiej - Wielki Piątek, godz. 14.30, Ceremonie Wielkie-

go Piątku, godz. 18.00 / 02.04.2021 /
• Rezurekcja, procesja z kościółka ukrzyżowania i Grobu Pana Jezusa do ko-

ścioła Świętej Rodziny - Wielka Sobota, godz. 22.00. / 03.04.2021 /
• Pierwszy doroczny pełny obchód Dróżek Paschalnych Pana Jezusa - Droga 

Światła, II Niedziela Wielkanocna – Święto Miłosierdzia Bożego, godz. 15.00. 
/ 11.04.2021 /

• Doroczna Msza Święta w intencji ludzi pracy miasta i dekanatu Praszka, Św. 
Józefa, 1 maja, godz. 17.00. / 01.05.2021 /

• Procesja na pamiątkę pojawienia się krwawych łez na obrazie Matki Bożej 
Kalwaryjskiej z kościoła Świętej Rodziny do kościoła sanktuaryjnego, 3 maja, 
godz. 11.00. / 03.05.2021 /

• Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało, godz. 9.00.  
/ 03.06.2021 /

• Drugi doroczny pełny obchód Drogi Paschalnej Pana Jezusa – Droga Światła, 
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, godz. 15.00. / 11.06.2021 /

• Odpust ku czci Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, II niedziela sierpnia, pro-
cesja Zaśnięcia Matki Bożej z kościoła sanktuaryjnego na szczyt Kalwa-
rii i do kościółka Grobku Matki Bożej i Jej Wniebowzięcia, godz. 11.00.   
/ 08.08.2021 / I cześć odpustu.

• Procesja Tryumfu Maryi Wniebowziętej z kościółka Grobku Matki Bożej i Jej 
Wniebowzięcia przez Bramę Zmartwychwstania do kościoła parafialnego 
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Świętej Rodziny, Dożynki Parafialne, III Niedziela sierpnia, godz. 10.30.  
/ 15.08.2021 / II część odpustu.

• Drugi doroczny pełny obchód Dróżek Matki Bożej i Św. Józefa, święto Naro-
dzenia NMP, 8 września, godz. 15.00. / 08.09.2021 /

• V rocznica koronacji Koronami Papieskimi Obrazu Kalwaryjskiej Matki Za-
wierzenia na Kalwarii w Praszce, godz. 11.00 /12.09.2021/

• Drugi doroczny pełny obchód Dróżek Męki Pańskiej, święto Podwyższenia 
Krzyża Świętego, święto Kalwarii w Praszce, godz. 14.30. / 14.09.2021 /

• Święto Matki Bożej Królowej Palestyny, godz. 11.00 / 24.10.2021.
• Msza Święta za zmarłych dobroczyńców Kalwarii w Praszce z procesją ża-

łobną po terenie Kalwarii – uroczystość Wszystkich Świętych, godz. 11.00 
/01.11.2021/

• Msza Święta w intencji Ojczyzny z Procesją do Miejsca Ojczyźnianego na 
Kalwarii w Praszce, godz. 11.00 /11.11.2021/

• Opłatek w Sanktuarium Kalwaryjskim: Wigilia, godz. 9.00. / 24.12.2021 /
• Suma odpustowa ku czci Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa, godz. 

11.00. / 26.12.2021 /

MSZE ŚWIĘTE I NABOŻEŃSTWA NA KALWARII W PRASZCE

• Błogosławieństwo dzieci w każdą I niedzielę miesiąca na Mszy św., godz. 
11.00

• Nowenna Kalwaryjska do Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w każda środę od 
maja do października, godz. 19.30, Msza św. połączona z Nieszporami i za-
kończona Apelem Maryjnym, godz. 20.00. Natomiast od listopada do kwiet-
nia Nowenna Kalwaryjska o godz. 17.30, Msza św. połączona z Nieszporami, 
godz. 18.00.

• Droga Krzyżowa na Kalwarii zwykle w każdy ostatni piątek miesiąca, godz. 
15.00

• Uroczyste Nabożeństwa Fatimskie każdego 13. dnia miesiąca od maja do 
października, godz. 17.30 Nieszpory Maryjne, 18.00 Msza św. Fatimska z Na-
bożeństwem Różańcowym w Kaplicy Fatimskiej. /W maju Procesja Fatimska 
na Osiedle d Krzyża Trudnych Dni Praszki./

• Kościół Parafialny Świętej Rodziny
Niedziela: Msze św., godz. 8.00, 9.30 (szkolna) 11.00 (suma), 
Dzień powszedni: Msza św., godz. 17.00 i 18.00 
I Czwartek – Modlitwy o nowe powołania do służby w Kościele, godz. 17.30
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Piątek – Koronka do Miłosierdzia Bożego, godz. 16.30
Sobota – Nabożeństwo Zawierzenia Fatimskiego, godz. 16.40
             – Nabożeństwo pierszosobotnie, godz. 17.30
             – Nabożeństwo do Świętej Rodziny, godz. 18.30

• Sanktuarium 
Niedziela: Msza św. o godz. 17.00, w święta Maryjne, godz. 8.00.
Dzień Powszedni: Msza św. w środy, godz. 17.00 oraz od V do X, godz. 20.00,
natomiast od XI do IV o godz. 18.00, 

• Kancelaria Parafialna: czynna w poniedziałek i czwartek po Mszy św. 
od godz. 18.30 – 19.30 (w uroczystości, święta i w czasie rekolekcji oraz wi-
zyty kolędowej kancelaria nieczynna; w czasie wakacji w poniedziałki i środy, 
godz. 18.00-19.00)
Pierwsza konsultacja ślubna w niedziele, godz. 12.15

• DEKANALNY OŚRODEK DUSZPASTERSTWA RODZIN
Poradnia Życia Małżeńsko-Rodzinnego w soboty, godz. 17.00-19.00.

PROGRAM REKOLEKCJI 
WIELKOPOSTNYCH  

PARAFII ŚWIĘTEJ RODZINY: 
JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

ARCHIDIECEZJALNE 
SANKTUARIUM 

PASYJNO-MARYJNE 
KALWARYJSKIEJ 

MATKI ZAWIERZENIA 
NA KALWARII W PRASZCE  

14 - 17 MARCA 2021 ROKU  

Niedziela – 14. III. 2021  roku – 
Rozpoczęcie Rekolekcji
8.00 Msza św. dla młodzieży klasy 
VI, VII, VIII i  szkół średnich oraz 
pracującej. 
9.30 Msza św. z nauką dla dzieci i 
ich opiekunów. 
11.00 SUMA z nauką dla mężczyzn 
i ojców rodzin. 
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16.00 / Sanktuarium Kalwaryjskie / Gorzkie Żale z nauką pasyjną 
17.00 / Sanktuarium Kalwaryjskie /  Msza św. dla kobiet i matek rodzin. 

Poniedziałek – 15.III.2021 r. 
8.00 / Sanktuarium Kalwaryjskie / Msza św. z nauką ogólną. 
9.15 Nauka śpiewu liturgicznego dla dzieci od klasy I – V Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Praszce 
9.30 Msza św. dla  dzieci, po niej błogosławieństwo dla małych dzieci do „0” 
włącznie i ich opiekunów. 
10.15 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci Szkoły Podstawowej. 
11.20 Nauka śpiewu liturgicznego dla młodzieży z klasy: VI , VII i VIII. 
11.30 Msza św. dla młodzieży z klasy: VI, VII i VIII . 
12.15 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla w/w młodzieży 
14.00 Dróżki Pasyjne na Kalwarii Praszce, pełny obchód, prowadzi O. Reko-
lekcjonista 
17.00 Msza św. z nauką ogólną, po niej nauka dla młodzieży. 

Wtorek  – 16. III. 2021 r.  
8.00 / Sanktuarium Kalwaryjskie / Msza św. z nauką ogólną i nabożeństwem 
lourdzkim dla chorych, samotnych oraz starszych wiekiem z udzieleniem sa-
kramentu namaszczenia chorych. 
9.15 Nauka śpiewu liturgicznego dla dzieci od klasy I - V Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Praszce 
9.30 Msza św. dla  dzieci, po niej błogosławieństwo dla małych dzieci do „0” 
włącznie i ich opiekunów. 
10.15 Nabożeństwo Pokutne, Koronka do Miłosierdzia Bożego  dla dzieci Szko-
ły Podstawowej. 
11.20 Nauka śpiewu liturgicznego dla młodzieży z klasy: VI, VII i VIII. 
11.30 Msza św. dla młodzieży z klasy: VI, VII i VIII. 
12.15 Nabożeństwo   Pokutne , Koronka do Miłosierdzia Bożego dla w/w młodzieży. 
14.00 – 15.30 Odwiedziny obłożnie chorych w domach. 
17.00 / Kościół Świętej Rodziny / Msza św. z nauką ogólną, po niej nauka dla 
młodzieży.

Środa  – 17.III. 2021 r. Dzień Spowiedzi Rekolekcyjnej na zakończenie rekolekcji. 
9.00 / Sanktuarium Kalwaryjskie / Msza św. dla starszych wiernych, po niej 
Nowenna Kalwaryjska. 
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10.30 / Kościół Św. Rodziny / Msza św. dla dzieci od klasy I - V Publicznej Szko-
ły Podstawowej nr 3 w Praszce 
12.00  / Kościół Św. Rodziny / Msza św. dla młodzieży z klas: VI, VII i VIII. 
17.00 / Kościół Świętej Rodziny / Msza św. z nauką ogólną dla dorosłych,  mło-
dzieży   i innych wiernych na czele z grupami apostolskimi istniejącymi  
w naszej parafii. 
 
SPOWIEDŹ ŚW. REKOLEKCYJNA - ŚRODA  17. III. 2021 ROKU 
 *   godz. 8.30 – 9.30 / Sanktuarium / Dorośli 
 *  godz. 10.00 – 10.45 Dorośli i Dzieci z od klasy IV - V Publicznej Szkoły Pod-
stawowej nr 3 w Praszce. 
 *  godz. 11.30 – 12.00 Dorośli i Dzieci z od klasy VI – VIII Publicznej Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Praszce.          
 *  godz. 15.00 – 17.30 Dorośli i młodzież szkół  średnich oraz pracująca. 

DROGA KRZYŻOWA PO OSIEDLU W PRASZCE
26 marca br. godz. 17.30 

Na rozpoczęcie tego dorocznego nabożeństwa Drogi Krzyżowej na naszym osie-
dlu odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego w kaplicy Miłosierdzia Boże-
go w kościele Świętej Rodziny a na zakończenie zostanie odprawiona Msza św.  
w kościele sanktuaryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia około godz. 19.30

Serdecznie zapraszamy!
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„Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z sprzeciwu obmywa, przywraca 
niewinność upadłym, a radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do 

zgody i ugina potęgi”. Orędzie Paschalne 

Niech te słowa z liturgii Wielkiej Nocy wzbudzą najgłębszą radość, zaczerp-
niętą z fundamentów naszej wiary. Niech opromieni ona każdy dzień, złagodzi 
każdy nasz smutek, umocni do przezwyciężania każdej przeciwności, usunie 
zniechęcenie i niedowierzanie, by jeszcze mocniej dążyć do tego, do czego wzy-
wa każdego z nas Chrystus Zmartwychwstały.                 

Ks. prałat Stanisław Gasiński– Kustosz Sanktuarium 
Ks. Łukasz Mozler – Wikariusz
Parafialna Rada Duszpasterska
Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej
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Sanktuarium Pasyjno-Maryjne na Kalwarii w Praszce
serdecznie zaprasza na Misteria Kalwaryjskie Wielkiego Tygodnia:

• Uroczysty wjazd Chrystusa na osiołku do Jerozolimy     –  Niedziela Palmowa 
              godz. 10.30.   Ogród Oliwny i Mur Świątyni Jerozolimskiej. 
• Misterium Wieczerzy Pańskiej 
              – Wielki Czwartek godz. 18.00 (W kościele Świętej Rodziny).
• Misterium Męki Pańskiej – Wielki Piątek godz. 14.30 
              (W trakcie Drogi Krzyżowej na Kalwaryjskich Dróżkach Pasyjnych).

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE NA KALWARII W PRASZCE

WIELKI CZWARTEK  Msza św. Wieczerzy Pańskiej godz. 18.00.

- Dzielenie się chlebem Św. Rodziny na wielkanocny stół rodzinny.
Po Mszy św. procesja z Najświętszym Sakramentem i indywidualna adoracja 

Najświętszego Sakramentu w kaplicy „U Kaifasza” gdzie podąży procesja. W razie 
niepogody adoracja Najświętszego Sakramentu odbędzie się w tzw. „Ciemnicy”, 
ołtarzu wystawienia w Kaplicy Miłosierdzia Bożego do godz. 22.00. Na początku 
adoracji Najświętszego Sakramentu zostanie odśpiewana Koronka do Miłosier-
dzia Bożego przy relikwiach Św. Siostry Faustyny.

WIELKI PIĄTEK 

Godz. 14.30 / Sanktuarium Kalwaryjskie /, Rozpoczęcie Nowenny do Miłosier-
dzia Bożego – Koronka do Miłosierdzia Bożego, obłóczyny nowych członków 
Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej a następnie Misterium Wielkiego Piątku 
połączone z nabożeństwem Drogi Krzyżowej. Przy jej zakończeniu nastąpi  uca-
łowanie relikwii Krzyża Św.
- Godz. 18.00 Liturgia Męki Pańskiej – kościół Św. Rodziny
- Plan Adoracji Najświętszego Sakramentu: Wielki Piątek i Wielka Sobota 
w kościółku Grobu Pańskiego: 
20.00 ul. Mickiewicza 28A oraz domki jednorodzinne za tym blokiem po pra-
wej stronie, ul. Mickiewicza  
do ul. Chłopskiej włącznie. 
21.00 ul. Listopadowa 15 i 17 
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22.00 ul. Listopadowa 22 i 24, Grupa modlitewna św. Ojca Pio z naszej parafii. 
23.00 ul. Listopadowa 20 

WIELKA SOBOTA
 
0.00 Koło  Różańcowe św. Józefa, Parafialna Rada Ekonomiczna i Duszpasterska. 
1.00 Koło Różańcowe Matki Bożej Nieustającej Pomocy 
2.00 Koło Różańcowe Św. Rodziny 
3.00 Koło Różańcowe Matki Bożej Fatimskiej 
4.00 ul. Skłodowskiej 1 
5.00 ul. Skłodowskiej 5, Renciści i Emeryci 
6.00 ul. Mickiewicza 26, ul. Kosmonautów i G. Zapolskiej 
7.00 ul. Kościuszki 27, Rada Duszpasterska Parafii Świętej Rodziny w Praszce 
oraz domki jednorodzinne  
ul. Kościuszki. 
8.00 ul. Mickiewicza 24                                              
9.00 ul. Skłodowskiej 3                                                  
10.00 ul. Kościuszki 40 i 42                                                          
11.00 ul. Kościuszki 36                                                         
12.00 ul. Kościuszki 34                                                         
13.00 ul. Fabryczna 22, Pilawy i Fabryczna 
14.00 ul. Fabryczna 7 i 9 
15.00 ul. Obr. Pokoju 1 oraz domki jednorodzinne ul. Obr. Pokoju 
16.00 Lektorzy, Ministranci, Gwardia Fatimska, Żywy  Różaniec Młodzieżowy 
17.00 Ubiegłoroczne Dzieci pierwszokomunijne z katechetami, Dzieci Maryi  
18.00  Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej ( Opiekunowie Kalwarii  w Praszce) 
19.00 Ruchy Prorodzinne, Stowarzyszenie  Rodzin Katolickich oraz Ruch Po-
mocników Maryi Matki Kościoła 
20.00 Oaza Młodzieżowa, Akcja Katolicka, Grupa Duchowej Adopcji Dziecka 
Poczętego 
21.00 Nabożeństwo Gorzkich Żali część III. Ochotnicza Straż Pożarna z Wy-
giełdowa, Szyszkowa i Praszki, Róża Różańcowa Matki Bożej Częstochowskiej 
z Wygiełdowa , Róża Różańcowa Św. Jana Chrzciciela z Szyszkowa, pozostali 
parafianie z Szyszkowa i Wygiełdowa, Ruch Europa Christi, kandydaci do przy-
jęcia Sakramentu Bierzmowania, Harcerze.  
21.30 Zakończenie Adoracji przy Grobie Pańskim Nowenną do Miłosierdzia 
Bożego   i przygotowanie do Liturgii Wielkiej Soboty. Przejście indywidualne 
do kościoła parafialnego św. Rodziny.
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Poświęcenie pokarmów: 
godz. 9.00 – 11.00 (5x co pół godz.) i o godz. 13.00 
Wygiełdów o godz. 12.00 
Szyszków   o godz. 12.30

22.00  MSZA ŚWIĘTA I PROCESJA REZUREKCYJNA W WIELKĄ NOC
- Liturgia Paschalna: Światła, Słowa, Chrzcielna i Eucharystyczna
- Pod koniec Wigilii Paschalnej z zapalonymi świecami udajemy się do kaplicy 
Grobu Pańskiego na Kalwarię.

PROCESJA REZUREKCYJNA wokół Grobu Pańskiego i drogą zmartwychwsta-
nia do głównego ołtarza kościoła Świętej Rodziny.  Prosimy przynieść ze sobą 
świece. 

„Msza św. tej nocy choćby była sprawowana przed północą jest Mszą św. Nie-
dzieli Zmartwychwstania” (Mszał Rzymski)

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO  

Msze św.: godz. 8.00, 9.30,  
10.30 Nowenna do Miłosierdzia Bożego z ucałowaniem relikwii św. Siostry 
Faustyny,  
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11.00 SUMA,  
17.00 w Sanktuarium Kalwaryjskim, 
14.00  Szyszków, 15.00 Wygiełdów

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY Msze św.: 
godz. 8.00, 9.30, 10.30 Nowenna do Miłosierdzia Bożego z ucałowaniem reli-
kwii Św. Siostry Faustyny,  
11.00, 17.00 w Sanktuarium Kalwaryjskim 
14.00  Szyszków, 15.00 Wygiełdów

Serdecznie zapraszamy wszystkich wiernych do świątecznej modlitwy już od 
wielkiego Czwartku – dnia ustanowienia Eucharystii – Mszy świętej.

1 MAJA – Msza św. 
dziękczynno-błagalna 

w sanktuarium w intencji ludzi pracy   
miasta i dekanatu Praszka, 

godz. 17.00

2 MAJA - MSZA ŚW. 
DZIĘKCZYNNO-BŁAGALNA 
W INTENCJI STRAŻAKÓW 

POWIATU OLESKIEGO     
PRZY RELIKWIACH 

ŚWIĘTEGO FLORIANA, 
GODZ. 11.00
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3 MAJA – ROCZNICA POJAWIENIA SIĘ 
KRWAWYCH ŁEZ  

NA CUDOWNYM WIZERUNKU 
MATKI BOŻEJ KALWARYJSKIEJ. 

PO EUCHARYSTII SPRAWOWANEJ W KOŚCIELE PARA-
FIALNYM ŚWIĘTEJ RODZINY ODBĘDZIE SIĘPROCESJA 
Z OBRAZEM MATKI BOŻEJ KALWARYJSKIEJ DO KO-
ŚCIOŁA KALWARYJSKIEGO – SANKTUARYJNEGO. 

UROCZYSTE NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE – 2021

Uroczyste Nabożeństwa Fatimskie na Kalwarii w Praszce w 2020 roku każ-
dego 13. dnia miesiąca od maja do października. Godz. 17.30 Nieszpory Ma-
ryjne. Uroczysta Msza święta  o godz. 18.00 i  procesja na osiedle do krzyża 
Trudnych Dni Praszki.  W pozostałych miesiącach po Mszy Św. z modlitwami 
o uzdrowienie duszy i ciała nastąpi wystawienie Najświętszego Sakramentu 
w kaplicy Fatimskiej  w kościele  Św. Rodziny i nabożeństwo różańcowe  przy  
relikwiach Świętych Dzieci Fatimskich; Hiacynty i Franciszka. 

Ponadto w każdą sobotę w ciągu całego roku są odprawiane Nabożeństwa 
Zawierzenia Fatimskiego przed Mszą św., o godz. 16.30. Przewodniczy Żywy 
Różaniec naszej Parafii. Natomiast w pierwsze soboty miesiąca Nabożeństwo 
pierszosobotnie do Niepokalanego Serca Maryi z wystawieniem Najświętsze-
go Sakramentu o godz. 17.30. 

Serdecznie zapraszamy!

UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ NASZYCH DZIECI – ROK 2021

 
Msza św. pierwszokomunijna  - 09 maja (niedziela) godz. 9.00 
Uroczystość Bożego Ciała, Msza św. z procesją  03 czerwca  o godz. 9.00

 Uroczystość I Komunii Świętej w 2020 roku na Kalwarii w Praszce
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 Uroczystość I Komunii Świętej w 2020 roku na Kalwarii w Praszce
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UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA
11 CZERWCA 2021 ROKU 

II DOROCZNY PEŁNY OBCHÓD DROGI PASCHALNEJ PANA JEZUSA, 
GODZ. 15.00

Po Mszy św. z godz. 17.30 procesja Eucharystyczna do figury 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 

w Alei Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

• Rocznica konsekracji kościoła parafialnego Świętej Rodziny 17 czerwca 
(czwartek), godz. 17.00

• Odpust Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia 8 sierpnia (niedziela), godz. 10.00
•  Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa 11 czerwca (piątek) z pełnym  

II obchodem Drogi Paschalnej o godz. 15.00.  Msza św. o godz. 17.30 z 
procesją Eucharystyczną do figury Najświętszego Serca Pana Jezusa w Alei 
Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia.

• Doroczne błogosławieństwo pojazdów i poświęcenie nowych z racji wspo-
mnienia Św. Krzysztofa, patrona automobilistów, motocyklistów i kierow-
ców pojazdów mechanicznych na sumie w niedzielę 25 lipca o godz.    11.00.

• Główny odpust Sanktuaryjny ku czci Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia 8 
sierpnia (2 niedziela VIII), godz. 10.00

• Procesja Tryumfy Maryi Wniebowziętej  15 sierpnia (3 Niedziela VIII), godz. 
10.00. Zakończenie odpustu. Przejście z kościoła Św. Rodziny do kościółka 
Grobku i Wniebowzięcia Matki Bożej ok. 10.00. Nabożeństwo ku czci Maryi 
Wniebowziętej rozpocznie się na balkonie kościółka Grobku i Wniebowzię-
cia Matki Bożej. Następnie odbędzie się Procesja Wniebowzięcia  Matki 
Bożej z kościółka Grobku i Wniebowzięcia Matki Bożej do kościoła para-
fialnego Świętej Rodziny o godz. 10.45 przez Bramę VIII błogosławieństw. 
Uroczysta Suma ku czci Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny o godz. 
11.00 z dziękczynieniem za plony - DOŻYNKI PARAFIALNE.

• Wigilia uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej – patronki 
naszej częstochowskiej prowincji kościelnej, 25 sierpień 2021 roku. W tym 
dniu tradycyjnie wyruszamy autokarem do Częstochowy o godz. 14.30, by 
uczestniczyć w procesji Maryjnej z naszej Archikatedry na Jasną Górę oraz 
we Mszy św. z księżmi biskupami i kapłanami naszej Metropolii Często-
chowskiej.
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* Msza Święta ku czci Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, patronki ka-
plicy w Wygiełdowie na terenie naszej parafii zostanie odprawiona 29 sierp-
nia o godz. 15.00.

* VI Rocznica koronacji koronami papieskimi cudownego wizerunku Kalwaryj-
skiej Matki Zawierzenia 12 września 2021 roku o godz. 11.00

Księża Arcybiskupi i Biskupi w kościele 
sanktuaryjnym Kalwaryjskiej Matki 
Zawierzenia w czasie Jej koronacji 
papieskimi koronami.

Przedstawiciele Kapituł 
Archidiecezji Częstochowskiej 
na uroczystości koronacyjnej na 
Kalwarii w Praszce.

Widok uroczystości koronacyjnej 
ze szczytu Kalwarii w Praszce.
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• Święto Podwyższenia Krzyża Świętego – 14 września, święto patronalne 
Kalwarii w Praszce oraz Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej.  
II Doroczny pełny obchód Dróżek Pana Jezusa - Pasyjny, godz. 15.00. 
Uroczysta Eucharystia o godz. 18.00.

• Rocznica konsekracji kościoła kalwaryjskiego, Święto Matki Bożej Bolesnej 
– 15 września, godz. 17.00 z rozpoczęciem Triduum ku czci Św. Stanisława 
Kostki patrona dzieci i młodzieży, Polski.

• Święto Świętego Stanisława Kostki – 18 września, godz. 17.00

• Zakończenie uroczystych nabożeństw fatimskich w cyklu półrocznym – 13 
października, godz. 17.30

• SUMA DLA UCZCZENIA MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ PALESTYNY – 24 PAŹDZIER-
NIKA 2021 ROKU, GODZ. 11.00

Kaplica Matki Bożej 
Królowej Palestyny 
na Kalwarii w Praszce. 

Ołtarz Kaplicy Św. Stanisława Kostki 
w kościele Świętej Rodziny
na Kalwarii w Praszce. 
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• Procesja żałobna po terenie Kalwarii i Msza św. za zmarłych dobroczyńców 
Kalwarii w Praszce - 1 listopada, godz. 11.00.

• NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI NA KALWARII W PRASZCE - 11 listo-
pada, godz. 11.00

  

W kościele sanktuaryjnym Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia 
o godz. 11.00 zostanie odprawiona 

Msza św. dziękczynno-błagalna w intencji Ojczyzny. 
Bezpośrednio po tej Eucharystii udamy się procesjonalnie 

do Miejsca Ojczyźnianego na Kalwarii w Praszce, 
dedykowanego Obrońcom Granic naszej Ojczyzny.  

Na szczycie Kalwarii w Praszce 
odmówimy modlitwę za Ojczyznę ks. Piotra Skargi 

a przedstawiciele naszego społeczeństwa 
złożą kwiaty i zapalą znicze.

Miejsce Ojczyźniane 
na szczycie Kalwarii w Praszce. 
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KALWARIA W PRASZCE MIEJSCE MODLITWY O POKÓJ 
I EKSPIACJI ZA NIEZAWINIONE CIERPIENIA  

OFIAR II WOJNY ŚWIATOWEJ ROZPOCZĘTEJ NA TEJ ZIEMI

1. Ekspiacja ta ma charakter religijny a nie wynika z podejścia sądowego. Nie jest  
zadośćuczynieniem czy retrybucją - sprawiedliwą odpłatą za przestępstwo.

2. To nie jest dochodzenie sprawiedliwości przez sądem. Chcemy nawiązać 
nową relację przez szukanie pojednania między ofiarą a katem na drodze 
pojednania w Bogu.

3. Ekspiacja ta ma charakter modlitewny i ofiarniczy. Tu nie chodzi o sprawiedli-
wość rozstrzygania w sądzie, ale o miłosierdzie i miłość.

4. Chodzi o nowy wymiar relacji między człowiekiem, który zawinił i ten wobec 
którego zawiniono, czyli wobec ofiary. W Starym Testamencie Wj 21,23-24  
było „oko za oko, ząb za ząb”. W Nowym Przymierzu Chrystus nakazuje ko-
chać nieprzyjaciół.

5. To jest ekspiacja w duchu Encykliki Dives in misericordia – druga encyklika 
Jana Pawła II ogłoszona została 30 listopada 1980 w Watykanie, wg której 
„Sprawiedliwość rozumiana według litery prawa staje się niesprawiedliwo-
ścią” „summum ius summa iniuria”.

6. Ekspiacja ma nas wyzwolić z nienawiści a otworzyć na przebaczenie w imię 
miłości Chrystusa.

Kardynał Kazimierz Nycz na Kalwarii w Praszce  
w V rocznicę koronacji Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
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„Cieszymy się z istnienia kaplicy Matki Bożej Królowej Palestyny na Kalwarii 
w Praszce, stąd także obecność tutaj członków Zakonu Świętego Grobu z Je-
rozolimy i zawierzenie, którego dokonaliśmy ustami polskiego zwierzchnika. 
Wiemy, że służbą Zakonu jest Święty Grób i troska o niego, ale również troska  
o chrześcijan w Ziemi Świętej. Tak więc ogarniamy dzisiaj modlitwą te wszystkie 
miejsca Palestyny, gdzie chrześcijanie żyją i cierpią, zawierzamy ich Matce Bożej 
Królowej Palestyny tu, w tym sanktuarium, jedynym w Polsce, z Jej kaplicą. Pod 
opiekę Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia i zarazem Matki Bożej Królowej Pale-
styny oddajemy również tych, którzy w ostatnich dniach tak strasznie ucierpie-
li w Libanie” – powiedział kard. Kazimierz Nycz, Wielki Przeor Zwierzchnictwa 
w Polsce Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie, który – w roku 
ogłoszonej beatyfikacji sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego jako jego 
następca oraz w roku 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II i 100-lecia Cudu nad 
Wisłą – przybył na odpust Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarię w Prasz-
ce 9 sierpnia 2020 r.

 
Stacja I. Poświęcenie tablicy upamiętniającej Prymasa Tysiąclecia.

Przy popiersiu sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego u podnóża Kal-
warii  ks. dr Stanisław Gasiński w imieniu zebranych powitał księdza kardyna-
ła, prosząc o poświęcenie pamiątkowej tablicy, powstałej dla upamiętnienia 
ogłoszenia beatyfikacji ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, przywódcy duchowego, 
przewodnika milionów Polaków, dzięki którego posłudze Kościół w Polsce wy-
dał światu najpiękniejszy owoc, jakim był papież św. Jan Paweł II. Po poświęce-
niu tablicy miejscowe Stowarzyszenie Rodzin Katolickich i Kalwaryjskie Bractwo 
Męki Pańskiej złożyło kwiaty duchowemu przywódcy Polaków.

Stacja II. Procesjonalne przejście do kościoła parafialnego Świętej Rodziny  
i wprowadzenie relikwii bł. Hanny Chrzanowskiej, pielęgniarki. 

Komandor Karol Szlenkier OESSH, członek rodziny błogosławionej, złożył  
o niej świadectwo, a następnie ks. kard. Nycz poświęcił ołtarz i relikwiarz błogo-
sławionej pielęgniarki w kaplicy Miłosierdzia Bożego, po czym nastąpiło błogo-
sławieństwo relikwiami oraz ich złożenie. Modlitewne czuwanie przy relikwiach 
przed Sumą odpustową poprowadził ks. prałat prof. Kazimierz Szymonik. Inten-
cją modlitwy było oddalenie pandemii oraz wiara i miłość wszystkich Polaków. 
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Stacja III. Nawiedzenie kaplicy Matki Bożej Królowej Palestyny.
Przed Sumą odpustową ksiądz kardynał nawiedził kaplicę Matki Bożej 

Królowej Palestyny, jedyną pod tym wezwanie w Polsce, a Józef Dąbrowski 
C*SSH, zwierzchnik OESSH w Polsce, odmówił Modlitwę Rycerza do Matki 
Bożej Królowej Palestyny, Patronki Zakonu. Następnie uczestnicy uroczysto-
ści udali się do kościoła sanktuaryjnego Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. 

Stacja IV. Powitanie uczestników uroczystości i Akt Zawierzenia.
W kościele sanktuaryjnym przy dźwięku fanfar został odsłonięty obraz 

Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia ukoronowany przed pięciu laty papieskimi 
koronami papieża Franciszka. Kustosz sanktuarium ks. prałat Stanisław Gasiń-
ski, witając wszystkich przybyłych na uroczystą Sumę odpustową, powiedział 
m.in.:„Cieszymy się z naszego zgromadzenia liturgicznego, które pragnie uczcić 
Zaśnięcie Matki Bożej. Chcemy rozważać ten szczególny moment Jej pięknego 
życia, który jest zapowiedzią i naszego, ufamy, szczęśliwego przejścia do domu 
Ojca. Radujemy się ogromnie, że dziś dopisujemy kolejną ważną datę do historii 
naszego Sanktuarium i Kalwarii w Praszce, z racji obecności wśród nas Jego 
Eminencji ks. kard. Kazimierza Nycza. Witam równie serdecznie i gorąco Jego 
Ekscelencję ks. abp. Stanisława Nowaka, wielkiego dobroczyńcy tego świętego 
miejsca. Przed 18 laty nastąpiło wydarzenie, które dało podwaliny pod wszyst-
ko, co dziś nazywamy Kalwarią w Praszce. Tego dnia nasz umiłowany św. Jan 
Paweł II w Kalwarii Zebrzydowskiej – pierwszej polskiej Jerozolimie pobłogosła-
wił ten cudowny wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej i wyraził pragnienie, aby 
Ona królowała także w Praszce. Uczyniliśmy wszystko, aby to pragnienie świę-
tego Papieża spełnić, doprowadzając do papieskiej koronacji tego wizerunku. 
Ciągle pracujemy nad tym, aby to królowanie Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia 
na tym miejscu obejmowało coraz szersze przestrzenie ludzkich serc i dusz”. 

Ksiądz kustosz poprosił księdza kardynała i księdza arcybiskupa oraz przy-
byłych kapłanów wszelkich stopni i godności oraz wiernych o gorącą modlitwę  
w intencji powodzenia tego dzieła, rozszerzania królowania Maryi tu, na Kal-
warii w Praszce. Słowa powitania skierowane zostało również do sióstr zakon-
nych z klasztoru Sióstr Felicjanek w Praszce oraz braci kleryków, przedstawicieli 
Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie na czele ze Zwierzchnikiem 
Zwierzchnictwa tegoż Zakonu wraz Zarządem, przedstawicieli Bractwa Kurko-
wego z Krakowa, przedstawicieli władz cywilnych powiatu oleskiego i miasta 
Praszki oraz braci strażaków z pocztem sztandarowym i komendantem powia-
towej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnie, starszym brygadierem Jarosła-
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wem Zalewskim. Powitany został także poczet sztandarowy Szkoły Podstawo-
wej nr 3 im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego w Praszce, chór Kameralny VOX 
ANIMAE działający przy Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Gliwi-
cach, Kwintet Dęty Blaszany z Opola, przedstawiciele mediów, Tygodnika Kato-
lickiego „Niedziela”, pielgrzymi, dobroczyńcy Kalwarii w Praszce oraz Parafianie. 

W dalszej części ksiądz kustoszpoprosił księdza kardynała o dokonanie Aktu 
Zawierzenia wszystkich zebranych i ich bliskich wstawiennictwu Tej, którą przy-
zywamy jako Matkę Miłosierdzia, Kalwaryjską Matkę Zawierzenia. Po tym akcie 
Józef Dąbrowski C*SSH, zwierzchnik OESSH w Polsce, złożył wotum zakonne 
Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia w 25. rocznicę reaktywowania Zakonu w Pol-
sce. Następnie ksiądz kardynał udał się do Domku Zaśnięcia Matki Bożej, skąd 
wyruszyła procesja przy marszach żałobnych z figurą Matki Bożej Zaśniętej na 
marach w roku pandemii wyjątkowo do kościoła Świętej Rodziny, a nie do ołta-
rza koronacyjnego na szczycie Kalwarii, jak to ma zwykle miejsce podczas uro-
czystości odpustowej.

Stacja V. Uroczysta Suma odpustowa.
W kościele parafialnym Świętej Rodziny sprawowana była Suma odpustowa. 

W homilii ks. kard. Kazimierz Nycz, Wielki Przeor Zwierzchnictwa w Polsce Za-
konu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie, podkreślił m.in.: „U podstaw 
Kalwarii w Praszce, leży nie tylko troska Waszego proboszcza, kustosza ks. pra-
łata Stanisława Gasińskiego CSSH, który jest twórcą tego miejsca kultu i został 
ukształtowany przez Kalwarię Zebrzydowską, z pobliża której pochodzi, ale i tro-
ska ówczesnego metropolity – abp. Stanisława Nowaka, który pochodząc rów-
nież z pobliża Kalwarii Zebrzydowskiej i będąc pielgrzymem tego sanktuarium, 
postawił sobie jako ważny cel, żeby Archidiecezjalne Sanktuarium Kalwaryjskiej 
Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce stało się wzorem dla sanktuariów na 
terenie archidiecezji częstochowskiej”. Ksiądz kardynał przypomniał też, że te-
goroczny odpust kalwaryjski w Praszce miał być dziękczynieniem za beatyfika-
cję sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, która nie odbyła się na skutek 
pandemii. Podkreślił: „Nie możemy pozwolić na to, żeby wielki prymas, który 
gromadził wokół siebie setki tysięcy ludzi, był beatyfikowany w zaciszu małego 
kościoła, w obecności 60 czy 100 ludzi. Potrzebujemy nie wirtualnej, a realnej 
uroczystości, która da nam nowego patrona i wzór do naśladowania, również 
w głoszeniu Ewangelii”. Jak zauważył metropolita warszawski, dzisiejsze sprawy 
są podobne do tych, z którymi na Kalwarię pielgrzymowali dwaj wielcy paste-
rze Kościoła w Polsce: ks. kard. Karol Wojtyła – Jan Paweł II i ks. kard. Stefan 
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Wyszyński – Prymas Tysiąclecia. Tą sprawą jest rodzina. Ona woła o modlitwę, ale 
potrzebuje także wielkiej pracy nad sobą, żeby wypełnić zadania. Zwrócił również 
uwagę na prowadzony dziś atak, którego celem jest małżeństwo. Zdaniem metro-
polity warszawskiego, trudną sprawą jest też troska o miłość społeczną, o którą 
prosił ks. kard. Wyszyński i św. Jan Paweł II. Na zakończenie zachęcił do modlitwy  
o ustanie pandemii, o zgodę w Polsce i zachęcił do modlitwy za ofiary wybuchu 
w Libanie. „Niech Matka Najświętsza, św. Jan Paweł II, kard. Stefan Wyszyński, bł. 
Hanna Chrzanowska będą w tej modlitwie pośrednikami” – zakończył ks. kard. Nycz. 

Na zakończenie Eucharystii ks. prałat S. Gasiński dziękował Bogu za kolejną 
historyczną uroczystość na Kalwarii w Praszce. Słowa wdzięczności skierował 
następnie do ks. kard. Kazimierza Nycza, podkreślając, że był on odpowiedzial-
ny za organizację ostatniej pielgrzymki św. Jana Pawła II do Polski, ułatwiając 
Praszce drogę do Ojca Świętego, by mógł on poświęcić i posłać na to miejsce 
wierną kopię cudownego wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Jako do-
wód wdzięczności przybycia na praszkowskie uroczystości w dobie pandemii 
Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej ofiarowało mu obraz Kalwaryjskiej Matki 
Zawierzenia. Słowa podziękowania wspólnie z Kalwaryjskim Bractwem Męki 
Pańskiej ksiądz kustosz skierował do ks. abp. Stanisława Nowaka za stałą ojcow-
ską troskę o Archidiecezjalne Sanktuarium na Kalwarii w Praszce i za obecność, 
a także do zwierzchnika Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu w Jerozolimie 
– Zwierzchnictwa w Polsce. Podziękowanie padły również pod adresem Jego 
Ekscelencji Ks. Abp Wacława Depo, metropolity częstochowskiego, za zapew-
nienie o duchowej łączności oraz zapowiedzi przybycia na Kalwarię w Praszce  
i do kaplicy w Szyszkowie na terenie parafii pod koniec sierpnia, by sprawować 
dziękczynną Eucharystię w 100. rocznicę powstania tamtejszej kaplicy. 

Słowa podziękowania usłyszeli także pozostali uczestnicy uroczystości od-
pustowej. Przed udzieleniem błogosławieństwa ksiądz kardynał życzył: „Niech 
Wasze Dróżki Pasyjne, Paschalne i Matki Bożej oraz Świętego Józefa, jakie tu-
taj są na Kalwarii w Praszce, były tak jak w Kalwarii Zebrzydowskiej miejscem 
rozwiązywania wszystkich ludzkich problemów i spraw, z którymi tu przychodzi 
człowiek z waszej parafii, okolicy czy jako pielgrzym z dalekiej Polski”. Po błogo-
sławieństwie zgromadzenie liturgiczne wyruszyło w procesji do kościółka Gro-
bu Matki Bożej z figurą Matki Bożej zaśniętej na marach.

Stacja VI. Procesja i zakończenie uroczystości.
Po Eucharystii nastąpiło procesjonalne przejście do kościółka Grobku Mat-

ki Bożej z Jej figurą zaśnięcia. Tam po jej okadzeniu przez ks. kardynała grono 
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apostołów (aktorów) przy dźwięku fanfar wniosło figurę Maryi Zaśniętej do 
dolnej części kościółka Jej zaśnięcia i Wniebowzięcia. W drodze powrotnej do 
kościoła Świętej Rodziny przedstawiciele Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej 
w imieniu wszystkich zgromadzonych złożyli przed kaplicą św. Jana Pawła II  
w 100-lecie jego urodzin kwiaty i zapalili znicze podczas śpiewu „Barki”. W ko-
ściele Świętej Rodziny zakończone zostało zgromadzenie liturgiczne, a ostatnim 
akcentem była modlitwa przez pieśń „Boże, coś Polskę” w intencji naszej Ojczy-
zny o jej duchowy i materialny rozwój w 100-lecie Cudu nad Wisłą.

***

16 sierpnia, tradycyjnie w trzecią niedzielę tegoż miesiąca, zakończył się 
odpust kalwaryjski nabożeństwem Maryjnym na stoku Ogrodu Oliwnego przy 
kościółku Grobku i Wniebowzięcia Matki Bożej. Stamtąd wyruszyła procesja 
Triumfu Maryi Wniebowziętej do kościoła Świętej Rodziny przez Bramę Ośmiu 
Błogosławieństw Zmartwychwstałego Chrystusa, jako że Maryja w pełni skorzy-
stała ze śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa przez wzięcie Jej z duszą i ciałem 
do nieba. Na rozpoczęcie drugiej części odpustu kalwaryjskiego ks. prałat Stani-
sław Gasiński podkreślił, że oddajemy cześć Maryi, wiernej towarzyszce Boskiej 
wielkości i zwycięstw, jak o Jezusowej Rodzicielce mówił św. Ludwik Maria Gri-
gnion de Montfort. Następnie ksiądz kustosz Kalwarii w Paszce powitał wszyst-
kich zebranych na czele z ks. prałatem prof. Kazimierzem Szymonikiem z War-
szawy, który przewodniczył obchodowi zakończenia odpustu kalwaryjskiego, 
oraz rolnikami z Szyszkowa i Wygiełdowa, którzy z dziękczynieniem tradycyjnie 
na zakończenie odpustu kalwaryjskiego przynieśli Maryi Wniebowziętej owoce 
ziemi i pracy rąk ludzkich. W homilii ksiądz profesor podkreśł m.in.: „Maryja zo-
stał z ciałem i duszą wzięta do nieba. Dlatego z radością obchodzimy ten tygo-
dniowy obchód na Kalwarii w Praszce Zaśnięcia i Wniebowzięcia do nieba Matki 
Syna Bożego Jezusa Chrystusa, a wszystko to zamyka się w jednym: jesteśmy 
odkupieni. Dziękując za odkupienie, sprawujemy tę Eucharystię, wołając ze św. 
Elżbietą: «…błogosławiony jest owoc Twojego łona». W tym pozdrowieniu za-
wiera się cała tajemnica bycia Matką Syna Bożego i dla jego zasług, wolność do 
grzechu pierworodnego i wzięcie Maryi z duszą i ciałem do nieba. Ten dzisiejszy 
pochód z Maryją jest znakiem naszego pochodu do nieba”. 

Na zakończenie uroczystości ks. prałat Kazimierz Szymonik poświęcił przy-
niesione przez rolników owoce ziemi, zioła i kwiaty, a ks. dr Stanisław Gasiński 
z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej i współpracownikiem wikariuszem ks. 
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Łukaszem Mozler życzył wszystkim zebranym na czele z ks. prof. Kazimierzem 
Szymonikiem  oraz siostrą prowincjalną Zakonu Sióstr Felicjanek Ingą Owczarek 
– rodaczką, by Maryja Wniebowzięta przez wstawiennictwo u Boga w niebie 
obdarzała wszystkich łaską zdrowia oraz radościami serca. Po zakończeniu uro-
czystej Sumy asysta procesyjna, Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej oraz piel-
grzymi udali się na agapę do domku Zwiastowania Matki Bożej.

Tadeusz Bysina

PIERWSZA CZĘŚĆ DZIĘKCZYNIENIA ZA 100 LAT KAPLICY  
ŚW. JANA CHRZICIELA W SZYSZKOWIE 

Dnia 21 czerwca br. w Szyszkowie na terenie Parafii Świętej Rodziny na Kal-
warii w Praszce odbyła się pierwsza część uroczystości 100. rocznicy powsta-
nia tamtejszej kaplicy św. Jana Chrzciciela, antycypując uroczystość Jego Naro-
dzenia. Druga część jubileuszowej uroczystości  miała miejsce 29 sierpnia, we 
wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela.

Kaplica św. Jana Chrzciciela w Szyszkowie została zbudowana w 1920 r.  
z inicjatywy szyszkowian na czele z salezjaninem ks. Franciszkiem Haładynem, 
tamtejszym rodakiem. W tym czasie Praszka należała do diecezji włocławskiej, 
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której biskupem był Stanisław Zdzitowiecki, proboszczem miejsca zaś ks. kan. 
Leonard Stawiński. Podczas okupacji Niemcy ulokowali w szyszkowskiej ka-
plicy sprzęt strażacki, natomiast jej wyposażenie uległo wcześniej spaleniu.  
W 1948 r. proboszcz Praszki ks. Stanisław Rychlewski wznowił w tej kaplicy od-
prawianie trzech Mszy św. w ciągu roku, co od 1949 r. zostało podtrzymane 
przez proboszcza parafii św. Walentego w Praszce ks. Błażeja Kawalca. W kaplicy 
tej po II wojnie światowej odbywała się też katecheza przygotowująca dzieci do  
I Komunii św., a młodzież do sakramentu bierzmowania. Od 1988 r., a więc przez 
ostatnie 32 lata, kiedy opiekę nad kaplicą przejęła nowa parafia Świętej Rodzi-
ny na Kalwarii w Praszce, rozpoczęto regularne cotygodniowe sprawowanie tu 
Mszy św. w niedziele i święta. Przeprowadzono również w kaplicy i wokół niej 
trzy remonty: w 1988 r., kiedy to stan budynku był krytyczny; w 1999 r. – remont 
generalny w czasie budowy kościoła parafialnego Świętej Rodziny w Praszce;  
w 2020 r. – uzupełniający, z okazji 100. rocznicy powstania kaplicy i dla oddania 
czci przodkom, którzy ją wznieśli dla Bożej chwały i pożytku potomnych. 

Pierwszej części uroczystości odpustowej przewodniczył JE ks. abp dr Stani-
sław Nowak, którego powitał miejscowy proboszcz ks. prałat dr Stanisław Gasiń-
ski, prosząc o przewodniczenie Eucharystii oraz dokonanie poświęcenia nowej 
kaplicy Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w 5. rocznicę koronacji koronami papie-
skimi na Kalwarii w Praszce. Ks. prałat St. Gasiński witając wszystkich obecnych 
na jubileuszowej uroczystości, na czele z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej, 
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Strażą Pożarną z Wygiełdowa oraz orkiestrą z Panek i Starokrzepic, gorąco zaprosił 
do wspólnej modlitwy w podanej intencji dziękczynno-błagalnej. Podczas homilii 
ks. arcybiskup Nowak powiedział między innymi: „Kościoły są piękne jak są w nich 
ludzie. Kościół jest piękny przez was. Jak przyjmujecie Krew Pańską, to wtedy jest tu 
wieczernik, Kościół. Dokonam poświęceń obrazu św. Jana Chrzciciela, Kalwaryjskiej 
Matki Zawierzenia i także Jej nowej kaplicy, jak tego pragnął wasz ks. proboszcz,  
a Pana Jezusa już na zawsze wprowadzi do nowego tabernakulum Arcypasterz, mój 
następca, kiedy przyjedzie tu w sierpniu na wspomnienie Męczeństwa św. Jana 
Chrzciciela. Niech tutaj króluje Kalwaryjska Matka Zawierzenia i św. Jan Chrzciciel. 
Przez Szyszków płynie Prosna, a wy możecie mówić, że płynie tu Jordan, bo nad 
Prosną waszą wiarą i miłością jest czczony, uobecniany św. Jan Chrzciciel. Za Prosną 
macie dwa kościoły – katolicki i protestancki w Gorzowie Śląskim, wy też macie z tej 
strony Prosny taki piękny mały kościółek, przyjdzie tu Jezus w dzisiejszych czasach, 
takich trudnych, naznaczonych dzenderyzmem, gdy ludzie żyją jakby Boga nie było. 
W przyszłości św. Jan Chrzciciel będzie tu pokazywał na Jezusa żywego i ukrytego 
pod postaciami chleba i wina. Korzystajcie często z Jego obecności tu, w tym małym 
kościółku nad waszym Jordanem”.

Na zakończenie owej uroczystości słowa podziękowania skierował ks. prałat 
St. Gasiński, mówiąc między innymi: „Jubileusz 100. rocznicy powstania tutejszej 
kaplicy św. Jana Chrzciciela w Szyszkowie staje się piękną okazją do wyrażenia 
wdzięczności nie tylko Bogu, ale również tym wszystkim, dzięki którym kaplica 
ta powstała i istnieje po dzień dzisiejszy. Dziękując ks. arcybiskupowi Stanisławo-
wi w 62. rocznicę jego kapłaństwa, życzymy obfitości Bożych łask, zdrowia, by 
wierni mogli ciszyć się nadal Jego duszpasterską miłością”. Słowa podziękowania 
zostały skierowane także do wikariusza ks. Piotra Kamińskiego, p. Bogusława Kik 
– skarbnika Komitetu Jubileuszu oraz jego rodziny, wszystkich członków Komitetu 
Jubileuszu kaplicy, uczestników uroczystości na czele z Kalwaryjskim Bractwem 
Męki Pańskiej, Radą Duszpasterską naszej Parafii Świętej Rodziny na Kalwarii  
w Praszce, do orkiestry z Panek pod dyrekcją p. Mateusza Szyszki, służby kościel-
nej, przedstawicieli firm budowlanych uczestniczących w remoncie kaplicy, jak 
też do panów Krzysztofa Szczepańskiego i Mieczysława Domańskiego oraz innych 
fachowców, którzy przyczynili się do odnowienia kaplicy wewnątrz i zewnątrz 
oraz jej otoczenia. Na zakończenie uroczystości słowa podziękowania ks. Arcy-
biskupowi złożyli przedstawiciele Szyszkowa. Słowa podziękowania skierowane 
zostały również do ks. prałata Stanisława Gasińskiego, opiekuna tego miejsca 
przez ostatnie 32 lata, za zaangażowanie na rzecz duszpasterskich poczynań, mo-
bilizowanie wiernych i kierowanie trzema remontami tutejszej kaplicy. Rodzina 
Kik w imieniu mieszkańców Szyszkowa podziękowała ks. prałatowi także za ofia-
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rowane osobiste fundusze na rzecz tamtejszej kaplicy oraz za dar nowych obra-
zów i nowej kaplicy ku czci Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, a także za kierowanie 
przygotowaniami do jubileuszowej uroczystości. Na zakończenie wszyscy zebrani 
polecali Bogu Ojczyznę, śpiewając: „Boże coś Polskę”.

                                                                                                                 Tadeusz Bysina

DRUGA CZĘŚĆ UROCZYSTOŚCI 100-LECIA KAPLICY 
ŚW. JANA CHRZCICIELA W SZYSZKOWIE 

NA TERENIE PARAFII ŚWIĘTEJ RODZINY NA KALWARII W PRASZCE 
Z POŚWIĘCENIEM NOWEGO TABERNAKULUM 

I WNIESIENIEM DO NIEGO NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU, 
BY PAN JEZUS MÓGŁ JUŻ TAM PRZEBYWAĆ NA ZAWSZE 

I WSPIERAĆ WSZYSTKICH

Druga część uroczystości 100. rocznicy powstania kaplicy św. Jana Chrzci-
ciela w Szyszkowie odbyła się 29 sierpnia 2020 r. pod przewodnictwem JE ks. 
bp. prof. Antoniego Długosza. Słowo powitania jego, a także – mimo czasu pan-
demii – licznie zgromadzonych  gości oraz parafian z Kalwaryjskim Bractwem 
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Męki Pańskiej na czele wypowiedział ks. prałat dr Stanisław Gasiński. Poprosił 
jednocześnie księdza biskupa 

o przewodniczenie Eucharystii ku czci św. Jana Chrzciciela, w dniu liturgicz-
nego wspomnienia męczeństwa proroka, i wygłoszenie słowa Bożego oraz do-
konanie poświęcenia nowego tabernakulum i wniesienie do niego Najświętsze-
go Sakramentu, by już stale był w nim obecny. 

Uroczystości jubileuszowe przypadły w 100-lecie urodzin św. Jana Pawła II, 
który podkreślał, że Matka Boża Kalwaryjska wychowywała jego serce od naj-
młodszych lat. Dlatego mieszkańcy Szyszkowa oddawali się pod opiekę Maryi 
szczególnie podczas pierwszej części jubileuszu kaplicy, która miała miejsce 21 
czerwca br. podczas uroczystości odpustowej Narodzenia św. Jana Chrzciciela. 
Przewodniczył jej ks. abp Stanisław Nowak, poświęcając figurę Matki Bożej Kal-
waryjskiej w nowej kaplicy w Szyszkowie, by nieustannie królowała w rodzinach 
teraz i w przyszłości.

Podczas drugiej części uroczystości jubileuszowej pod przewodnictwem ks. 
bp. Antoniego Długosza proszono o zdrowie duchowe i fizyczne dla mieszkań-
ców Szyszkowa i parafii Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce oraz dla przyjaciół 
i dobroczyńców tego miejsca, a dla zmarłych o dar szczęścia wiecznego w nie-
bie. W homilii dostojny celebrans podkreślił: „W szczególny sposób dziękujemy 
Panu Bogu za to, że w tym miejscu przez 100 lat dokonywała się misja Kościoła 
Jezusa Chrystusa. Pan Jezus zakładał Kościół, abyśmy w Nim przeżywali swoje 
nawrócenie, inaczej mówiąc: zbawiali się, ponieważ Kościół jest wspólnotą zba-
wienia. Dzisiaj, w 100. rocznicę istnienia waszego kościoła, Pan Bóg przez pro-
roka Starego Testamentu chce wam powiedzieć, że na wzór św. Jana Chrzciciela 
wszyscy jesteśmy powołani do różnych życiowych zadań – obojętnie ile mamy 
lat, jakie spełniamy zawody, jedno jest ważne, one wiążą się z powołaniem, 
jakie otrzymujemy od Boga. Jan Chrzciciel za wierność Bożym przykazaniom 
oddał życie. To nas zobowiązuje. Patronat nie jest kwestią przypadku – to, że 
temu kościołowi patronuje św. Jan Chrzciciel, zobowiązuje was, abyście umie-
li z odwagą, z sercem, nie ze złośliwością upominać człowieka, który błądzi, 
ale przede wszystkim byście byli świadkiem Bożych przykazań. Drugi dar, jaki 
otrzymujemy od Kościoła, to sakramenty święte. Kiedy przyjmujemy Komunię 
św., jesteśmy już na ziemi w niebie, bo Bóg staje się własnością każdego z nas. 
Niech ciągła obecność Jezusa Eucharystycznego w nowym tabernakulum od tej 
Eucharystii ciągle wam o tym przypomina. Gratuluję, że mimo różnych sytuacji, 
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jakie przeżywało to miejsce, zostało ono odnowione i tu się dokonuje odkupie-
nie i zbawienie na kanwie waszego życia. Niech św. Jan Chrzciciel ciągle wam 
przypomina o wierności Chrystusowi i Jego przykazaniom, a wy jak wasz pa-
tron bądźcie świadkami prawd, jakie Jezus przynosi na ziemię i za które św. Jan 
Chrzciciel oddał życie”. 

Na zakończenie uroczystości ks. prałat dr Stanisław Gasiński z ks. wikariu-
szem mgr Łukaszem Mozlerem wyraził wdzięczność Bogu i tym wszystkim, dzię-
ki którym kaplica powstała i istnieje po dzień dzisiejszy. Wspominał śp. ks. Fran-
ciszka Haładyna, który duchowo mobilizował swoich rodaków do budowy tego 
miejsca kultu, i wszystkich mieszkańców Szyszkowa, dla których dobro tej ka-
plicy leżało i leży w sercu. Słowa podziękowania skierował do ks. bp. Antoniego 
Długosza, reprezentującego metropolitę częstochowskiego ks. abp. Wacława 
Depo, za sprawowanie dziękczynno-błagalnej Eucharystii, poświęcenie nowego 
tabernakulum i pamiątkowej tablicy. Jako proboszcz i przewodniczący Komitetu 
uczczenia 100-lecia kaplicy św. Jana Chrzciciela, który tego dnia zakończył swoją 
misję, wyraził wdzięczność jego członkom na czele ze skarbnikiem Bogusławem 
Kikiem, dobroczyńcom z Kazimierzem Pychyńskim z Praszki – fundatorem ta-
bernakulum, którzy modlitwą i ofiarami wspierali działania dla dobra tej kapli-
cy. Podziękował również sołtysowi wsi Szyszków oraz wszystkim uczestnikom 
uroczystości z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej, Radą Duszpasterską Para-
fii Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce, Żywemu Różańcowi z Kalwarii w Prasz-
ce, orkiestrze z Gorzowa Śląskiego z Joachimem Stefanem, służbie kościelnej, 
organiście Pawłowi Sałacie. Złożył także podziękowanie poszczególnym firmom 
budowlanym za wkład w remont kaplicy. Następnie ks. bp Antoni Długosz po-
święcił nowe tabernakulum i wniósł do niego Najświętszy Sakrament, by Pan 
Jezus mógł już tam przebywać na zawsze i wspierać. Przedstawiciele Szyszko-
wa – Bogusław Kik i Teresa Hadryś – którzy na początku Eucharystii powitali 
przed kaplicą chlebem księdza biskupa – podziękowali mu za pasterską posługę, 
składając symboliczny znak wdzięczności. Ostatnim punktem posługi księdza 
biskupa w Szyszkowie było pobłogosławienie pamiątkowej tablicy i udzielenie 
końcowego błogosławieństwa. Pieśń „Boże, coś Polskę” i modlitwa w intencji 
Ojczyzny w 100-lecie Cudu nad Wisłą zamknęła jubileuszowe uroczystości.

Tadeusz Bysina
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WEWNĘTRZNA UROCZYSTOŚĆ V ROCZNICY KORONACJI 
PAPIESKIMI KORONAMI WIZERUNKU 
KALWARYJSKIEJ MATKI ZAWIERZENIA 

NA KALWARII W PRASZCE 
„DO MATKI ZAWIERZENIA TUTAJ PRZYCHODZIMY 

I OD NIEJ SIĘ UCZYMY UFNOŚCI”
 

Wspólnota Ko-
ścioła na Kalwarii  
w Praszce 13 wrze-
śnia 2020 roku oddała 
cześć Maryi, wzywając 
Jej imienia i wypra-
szając Jej matczyne-
go wstawiennictwa  
u Chrystusa dla siebie  
i pasyjno-maryjnego 
sanktuarium. Witając 
wszystkich zebranych, 
ks. dr Stanisław Gasiń-
ski – kustosz Kalwarii  
w Praszce, podkreślił 
iż, „gromadzimy się  
w V rocznicę koronacji 
papieskimi korona-
mi cudownego wize-
runku Kalwaryjskiej 
Matki Zawierzenia, 
aby uczyć się zawie-
rzenia Bogu na wzór 
Matki Najświętszej  
i wiernego kroczenia 
za Chrystusem. Czu-
jemy się zaszczyce-

ni i wyróżnieni, że modli się z nami JE ks. prałat prof. Krzysztof Nykiel, regens 
Penitencjarii Apostolskiej w Watykanie, współpracownik papieża Franciszka”. 
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Prosił szczególnego gościa o sprawowanie Sumy w intencji żywych i zmarłych 
mieszkańców oraz dobroczyńców Parafii Świętej Rodziny i Kalwarii w Praszce, a 
także za kalwaryjskich pielgrzymów, wypraszając opiekę Maryi na dalszą drogę 
życia małżeńskiego, rodzinnego, parafialnego i ojczyźnianego. Wspólnie z  wi-
kariuszem ks. Łukaszem powitał obecnych na czele z Kalwaryjskim Bractwem 
Męki Pańskiej oraz przedstawicielami Żywego Różańca w strojach regionalnych, 
zapraszając do dziękczynno-błagalnej modlitwy.

W homilii regens penitencjarii apostolskiej powiedział między innymi: „Ze 
względu na obowiązki rzymskie nie było mi dane uczestniczyć w koronacji ob-
razu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, której dokonał wielki czciciel Maryi, czło-
wiek o wielkiej Maryjnej pobożności abp Wacław Zimowski, przewodniczący 
Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Chorych i Służby Zdrowia. Przed cztere-
ma laty Bóg powołał go do siebie, a ja dziś spłacam dług wdzięczności wobec 
jego przyjaźni, ale także w sposób szczególny wobec tego miejsca, któremu na 
imię Kalwaria w Praszce. Gdyby to święte miejsce miało nie powstać, to by nie 
powstało. Jestem przekonany, że Matka Boża chciała tutaj być, chciała tutaj 
przyjść, a wy zaprosiliście Ją do waszego domu, do waszego serca. Dziękuję 
ks. prałatowi kustoszowi Stanisławowi za wielką życzliwość, serdeczność wobec 
mojej osoby i wszystkie tak piękne słowa, na które nie zasługuję. Jak Pan Bóg 
pozwoli mi jeszcze trochę żyć, to może na nie zapracuję. Dziękuję jego współ-
pracownikom z księdzem wikariuszem na czele oraz każdej i każdemu z was tu 
obecnych za waszą przepiękną wiarę. A ona musi być tutaj piękna i prosta, bo 
jesteśmy ludźmi zawierzenia. Przychodzimy przecież do Matki Zawierzenia i od 
Niej uczymy się ufności i zachowywania wszystkich spraw w naszych sercach. 
Wyrażam wdzięczność i radość za waszą miłość do Boga, Kościoła i do tej małej 
ojczyzny, która jest na Kalwarii w Praszce. Dziękuję za waszą nadzieję płynącą 
ze zmartwychwstania Chrystusa, nadzieję, że będzie dobrze, że pandemia ustą-
pi. Mamy nadzieję, że jak skończy się nasze pielgrzymowanie po kalwaryjskich 
dróżkach, pielgrzymowanie w naszym życiu, to spotkamy się razem w domu 
Ojca i tam będziemy mogli twarzą w twarz dziękować Bogu za Jego miłosierdzie 
i bezgraniczną miłość. Niech Kalwaryjska Matka Zawierzenia prowadzi was za 
rękę i ukazuje zawsze Tego, Który jest Drogą, Prawdą i Życiem – naszego Pana 
Jezusa Chrystusa. Ufamy, że Maryja będzie nas wspierać, wstawiać się i orędo-
wać za nami, bo przecież jest orędowniczką wszelkich łask. Dlatego wspólnie  
w pokorze naszych serc pragniemy odnowić akt zawierzenia Ojca Świętego Jana 
Pawła II Matce Bożej Miłosierdzia, Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia, która kró-
luje nam na praszkowskich wzgórzach”. 
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Na zakończenie uroczystości kustosz Kalwarii w Praszce ks. dr Stanisław Ga-
siński podziękował najpierw Bogu za szczególny czas przybliżenia się do Niego, 
a następnie wspólnie z Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej wyraził wdzięcz-
ność wobec ks. prałata K. Nykiela: „Posługa Ekscelencji wpisuje się nadal w hi-
storię naszej Parafii Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa, Archidiecezjalnego 
Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego na Kalwarii w Praszce i naszego miasta w 30. 
rocznicę święceń kapłańskich Ekscelencji. Niech Bóg, który jest z nami, wypełnia 
Ekscelencję swoim światłem, dobrocią i pokojem będzie źródłem duchowych sił 
w podejmowaniu wyzwań codzienności. Dziękujemy serdecznie Kalwaryjskie-
mu Bractwu Męki Pańskiej, przedstawicielom Żywego Różańca, panu organi-
ście, panom kościelnym, liturgicznej Służbie ołtarza, wszystkim zaangażowa-
nym w przebieg tegorocznego wewnętrznego świętowania V rocznicy koronacji 
koronami papieskimi wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia. Jeszcze raz 
dziękujemy wspólnie z wikariuszem ks. Łukaszem tym, którzy mimo pandemii 
przybyli licznie z różnych stron kraju uczcić Kalwaryjską Matkę Zawierzenia w Jej 
odpust, wspólnie z JE ks. kard. Kazimierzem Nyczem, metropolitą warszawskim. 
Dziękujemy gorąco wszystkim tu dziś obecnym, gościom i naszym parafianom. 
Ufam, że i ten dzisiejszy dzień pozostanie w naszych sercach i będzie przypo-
minał o tym miejscu, gdzie Kalwaryjska Matka Zawierzenia czeka na każdego 
spragnionego i łaknącego, na każdego poszukującego zrozumienia, pocieszenia, 
siły, dobra, radości i pokoju.

Na zakończenie Eucharystii regens Penitencjarii Apostolskiej zawierzył 
wszystkich obecnych Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia na wzór św. Jana Pawła 
II, po czym udzielił błogosławieństwa na rozesłanie i pomyślność dla tego miej-
sca, któremu na imię Kalwaria w Praszce.                               

Tadeusz Bysina

  OŚWIADCZENIE W SPRAWIE DALSZEGO UKAZYWANIA SIĘ 
„GŁOSU Z KALWARII W PRASZCE”.

Ze względu na sytuację epidemiczną oraz koszta związane z wydawaniem na-
szego biuletynu, w tym roku nie przewiduje się wydania kolejnego numeru Głosu 
Kalwarii w Praszce na święta wielkanocne. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku, 
kiedy będziemy obchodzić 30-tą rocznicę ukazywania się tego biuletynu w naszej 
Parafii Świętej Rodziny w Praszce będziemy mogli powrócić do dotychczasowej 
częstotliwości jego ukazywania się. Niech Święta Rodzina z Nazaretu i Kalwaryj-
ska Matka Zawierzenia ma nas wszystkich i to dzieło w swojej przemożnej opiece.                                                                                           
                                                                                                                        Redakcja
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APEL KALWARYJSKIEGO BRACTWA MĘKI PAŃSKIEJ W PRASZCE

W związku z okresem rozliczeń podatkowych za rok 2019 Kalwaryjskie Bractwo 
Męki Pańskiej w Praszce serdecznie prosi o przekazanie 1% podatku na rzecz roz-
woju naszego Sanktuarium Kalwaryjskiego. Prosimy też o zachęcenie krewnych, 
przyjaciół, znajomych, by przez tą formę pomocy wsparli nasze duszpasterskie 
działania na Kalwarii w Praszce.  Serdecznie dziękujemy za wszelkie dotychczaso-
we wsparcie dla tego Bożego dzieła i prosimy o dalsze zrozumienie tych potrzeb. 
Nr KRS-u  0000 25 31 92. Bóg zapłać za zainteresowanie ta sprawą.

Gazetka wychodzi od 1991 roku

Wydawca:  Archidiecezjalne Sanktuarium Pasyjno –Maryjne  
                     Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce.                     
                     Al. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 24, 46-320 Praszka
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