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Ks. Stanisław Gasiński
Kustosz Archidiecezjalnego
Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia
na Kalwarii w Praszce

Czcigodni Pielgrzymi
i Przyjaciele Kalwarii w Praszce!
Pozdrawiam serdecznie w Imię Jezusa i Jego Matki. W nawiązaniu do zaproszenia
J. E. Ks. Arcybiskupa Dr Wacława Depo Metropolity Częstochowskiego, pragnę ze swej strony
zwrócić się z pokorną i serdeczną prośbą.
W sobotę, 12 września br., o godz. 11.00, uroczystą procesją koronacyjną
w Archidiecezjalnym Sanktuarium na Kalwarii w Praszce, rozpocznie się uroczystość koronacji
koronami papieskimi obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, poświęconego i posłanego
do Praszki przez Św. Jana Pawła II, 19 sierpnia 2002 roku. Odwołując
się do więzów przyjaźni, wspólnoty wiary i miłości do Matki Najświętszej, jak najserdeczniej
i najpokorniej proszę o obecność na tej uroczystości w miarę swoich możliwości i zajęć. Proszę
również o zachęcenie innych i przygotowanie zorganizowanej pielgrzymki na ten dzień,
lub choćby skromnej delegacji, z własnym emblematem, nazwą wspólnoty, parafii
lub miejscowości.
Liczna nasza obecność na koronacji będzie wyrazem hołdu złożonego naszej Matce
i Królowej a dla obecnych, reprezentujących swoje wspólnoty, parafie i rodziny, zadatkiem łask,
których nie skąpi Bóg swoim wiernym, rozdzielając je przez pośrednictwo Matki Swojego Syna.
W tych jakże trudnych czasach, jawnej walki z Kościołem, potrzeba solidarności ludzi dobrej
woli, aby dobro zatriumfowało, a jak mówił Sługa Boży Ks. Kardynał August Hlond„zwycięstwo, jeśli przyjdzie, przyjdzie przez Maryję”.
Oczekując spotkania na tych wielkich wydarzeniach zbawczych, obiecuję stałą modlitwę
przed Obliczem Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia na Kalwarii w Praszce, aby Ona królowała
w naszych rodzinach i prowadziła nas wszystkich do całkowitego zawierzenia Jej Synowi. Niech
ten czas będzie dla nas wszystkich czasem łaski, nowego odkrycia Kalwaryjskiego oblicza Syna
i Matki
Oddany w Panu i Jego Matce

Ks. Stanisław Gasiński
P.s.1 Ze względów organizacyjnych, proszę o potwierdzenie przybycia zorganizowanych
grup, do dnia 15 sierpnia 2015 roku., telefonicznie: 34/ 35-90-869. W razie nieodebrania
połączenia proszę o pozostawienie wiadomości głosowej
P.s.2. Mapka sytuacyjna z rozmieszczeniem parkingów i innych ważnych miejsc dołączona
do zaproszenia.
P.s.3. Prosimy o przybycie do godz. 10.00. Tak przybywających prywatnymi samochodami,
jak i autokarami, prosimy o umieszczenie za szybą, w widocznym miejscu, dołączonej karty
parkingowej w kolorze pomarańczowym-osoby duchowne, niebieskim-świeccy.
(Wymóg służb porządkowych).

