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Kalwaria Praszkowska

Ojciec Święty Benedykt XVI
dnia 29 grudnia 2011 r. mianował
Ks. Biskupa WacłaWa DepO,
dotychczasowego Biskupa Zamojsko-Lubaczowskiego, 

arcybiskupem Metropolitą częstochowskim. 
Dnia 1 lutego 2012 r. o godz. 11.00 

arcybiskup Wacław Depo, Metropolita częstochowski, 
objął kanonicznie archidiecezję częstochowską, 

a dnia 2 lutego 2012 r. o godz. 11.00
dokonał uroczystego ingresu
do Bazyliki archikatedralnej 

p.w. Świętej Rodziny w częstochowie
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 „Przychodzę tutaj i przyklękam z pokorą, aby do tej odpowiedzialnej pracy  
w archidiecezji częstochowskiej stanąć wraz z Wami i dla Was. potrzeba nam nadal 
mocy Bożej i światła natchnień żywej wiary, którymi odznaczali się moi czcigodni 
poprzednicy. Kieruję wielką nadzieję naszej wiary, która każe mi pokładać ufność  
w miłosierdziu Bożym przez Serce Jezusa i Jego Niepokalanej Matki – Jasnogórskiej 
Matki Kościoła i Królowej naszego Narodu. Bardzo liczę na ducha współpracy i odpo-
wiedzialności za każdego bez wyjątku człowieka, zarówno w wymiarach służby ducho-
wej, jak i dobra publicznego” (z homilii ingresowej Ks. Arcybiskupa Metropolity).

Nadzieja „nowej ewangelizacji”
Bracia i Siostry w chrystusie, Jedynym Odkupicielu człowieka!

W Święto Ofiarowania pańskiego - dn. 2 lutego 2012 roku – wszedłem do Bazyliki 
archikatedralnej w częstochowie, aby wpatrując się w tajemnicę wspólnoty miłości 
Najświętszej Rodziny z Nazaretu, po raz kolejny zawierzyć Bogu swoje życie i posługę 
biskupią wśród Was i dla Was. (…) 

Za przykładem św. pawła – przez głoszenie ewangelii – pragnę prowadzić Was  
i wszystkich ludzi do chrystusa. Was, którzy jesteście blisko i tych, którzy są z dala od 
ewangelii i Kościoła. Wobec każdego człowieka, którego spotkam na drogach swojej 
posługi w Kościele częstochowskim i poza jego granicami, chcę powtórzyć słowa, któ-
re za Benedyktem XVI wypowiedziałem po święceniach biskupich w Zamościu: „Nie 
pracujemy po to, aby bronić określonej pozycji władzy pasterskiej, jakiejś strategii ste-
rowania ludźmi, ale po to, by ulice naszego miasta i świata były otwarte na chrystusa”. 
To jest moje i nasze zadanie „nowej ewangelizacji”, abyśmy za wstawiennictwem Maryi, 
Jasnogórskiej Matki Kościoła, Świętych patronów polski wraz z błogosławionym Janem 
pawłem II „czynili Kościół domem”, wspólnotą osób związanych z Bogiem i pomiędzy 
sobą. (…) 

Dlatego z całego serca dziękuję nade wszystko Opatrzności Bożej, która z miłos-
ną troską kieruje losami jednostek i świata, że decyzją Ojca Świętego Benedykta XVI, 
dane mi jest stanąć pośród Was jako kolejny „sługa Maryi” prowadzący ku chrystusowi  
w tajemnicy życia Kościoła. 

Na ręce Księdza arcybiskupa – Seniora Stanisława pragnę podziękować za wieloletni 
i wielokształtny trud duszpasterskiej odpowiedzialności i współpracy, Księżom Biskupom 
pomocniczym, Braciom w kapłaństwie, w tym Wspólnocie Seminarium Duchownego, 
Osobom Życia Konsekrowanego, a także całej rzeszy katolików świeckich, a w niej, 
władzom lokalnym różnych wymiarów służb. (…)

W zakończeniu tego Listu, chciałbym dać świadectwo osobistego spotkania  
w Watykanie z Ojcem Świętym Benedyktem XVI w dniu 25 stycznia 2012 roku. Kiedy 
zwróciłem się z prośbą o apostolskie błogosławieństwo dla nas wszystkich, Ojciec Święty 
skierował do mnie, a zarazem do nas wszystkich, prostą, ale jakże zobowiązującą prośbę: 
„proście za mną przed Obliczem Matki Bożej na Jasnej Górze!” Moja odpowiedź była 
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również prosta: „Modlimy się i przyrzekamy zawsze prosić …”. To zadanie złożyłem we 
własnym sercu i Wam przekazuję, aby nasza modlitwa była zawsze wyrazem więzi jed-
ności i miłości do Następcy św. piotra, który w sposób odpowiedzialny prowadzi Kościół 
na drogach czasu.

Bogurodzico, Dziewico, Maryjo! Jasnogórska Matko Kościoła i Królowo polski! 
Uproś nam łaskę i światło nadziei na drogach „nowej ewangelizacji”!

Na znak miłości, „która jednoczy i wszystko nam wyjaśnia”, udzielam z serca paster-
skiego błogosławieństwa: 

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen!

(Z Listu pasterskiego Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego WACŁAWA DEPO 
po ingresie do Bazyliki Archikatedralnej – na dzień 5 lutego 2012 roku).

Boże, 
Pasterzu i Rządco wszystkich wiernych, 

wejrzyj łaskawie na swojego sługę 
W A C Ł A W A, 

którego ustanowiłeś pasterzem Kościoła częstochowskiego, 
daj mu słowem i przykładem przyczyniać się do dobra ludu, 

któremu przewodzi, 
aby razem z nim doszedł do życia wiecznego. 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

   
 po 27 latach posługi biskupa ordynariusza w diecezji, a od 1992 r. archidiecezji czę-
stochowskiej abp Stanisław Nowak przechodzi na emeryturę. Nowym metropolitą czę-
stochowskim Benedykt XVI ustanowił bp. Wacława Depo, dotychczasowego biskupa 
zamojsko-lubaczowskiego. 

 Nowy metropolita częstochowski abp Wacław Depo urodził się 27 września  
1953 r. w Szydłowcu k. Radomia w rodzinie robotniczej Leokadii i Kazimierza Depo. 
Jego rodzina związana jest z tym miastem od XVIII w. W Szydłowcu ukończył Liceum 
Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza. po zdaniu matury wstąpił do Wyższego 
Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 1978 r. 
z rąk Sługi Bożego biskupa piotra Gołębiowskiego. Bezpośrednio po otrzymaniu święceń 
kapłańskich pełnił posługę wikariusza w parafii Stromiec k. Białobrzegów Radomskich. 
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Następnie został skierowany na studia w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie  
w grudniu 1980 r. obronił pracę magisterską. W czerwcu 1984 r. obronił doktorat z te-
ologii dogmatycznej na temat: „chrystus kerygmatyczny w nauce Martina Kählera  
(1835-1912)”. Wszystkie stopnie naukowe zdobył pod kierunkiem promotora ks. prof. dr. 
hab. czesława S. Bartnika. 

 po ukończeniu studiów i obronie pracy doktorskiej pełnił posługę ojca duchownego 
księży diakonów w Radomiu. Był także duszpasterzem akademickim w Wyższej Szkole 
Inżynierskiej w Radomiu w latach 1984-1990, od 1984 roku wykładowcą teologii dog-
matycznej, ekumenicznej i wstępu do teologii w Wyższym Seminarium Duchownym  
i Instytucie Teologicznym w Radomiu, dyrektorem ds. życia konsekrowanego zakonów 
żeńskich w diecezji radomskiej, a od 1992 roku wykładowcą teologii dogmatycznej  
w Kolegium Teologicznym Diecezji Radomskiej. W sierpniu 1990 r. otrzymał nominację 
na rektora Wyższego Seminarium Duchownego diecezji sandomiersko-Radomskiej. Od 
25 marca 1992 r. pełnił funkcję pierwszego rektora Wyższego Seminarium Duchownego 
nowo powstałej diecezji radomskiej. W latach 1995-1999 Ks. Bp Wacław T. Depo był 
przewodniczącym Metropolitalnego Zespołu ds. II Synodu plenarnego oraz członkiem 
Komisji Rektorów ds. Ratio studiorum. We wrześniu 1999 roku został wybrany na 
przewodniczącego Konferencji Księży Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych 
Diecezjalnych i Zakonnych; funkcję tę powierzyli mu rektorzy także w 2002 i 2005 roku. 
W latach 2000-2006 pracował jako adiunkt w Katedrze personalizmu chrześcijańskiego 
UKSW w Warszawie. Od roku 2001 - 2006 był członkiem - konsultorem Konferencji 
episkopatu polski ds. Duchowieństwa i Rady Naukowej Kep. W maju 2006 roku zo-
stał współprzewodniczącym Rady programowej Radia Maryja ze strony Konferencji 
episkopatu polski. Jest również kanonikiem honorowym kapituły katedralnej sandomier-
skiej, prałatem kustoszem kapituły Matki Bożej Ostrobramskiej w Skarżysku-Kamiennej. 
Tytuł prałata honorowego Jego Świątobliwości Jana pawła II otrzymał 4 maja 2004 
roku. 

 Dnia 5 sierpnia 2006 r. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował Ks. prałata Wacława 
T. Depo Biskupem Zamojsko-Lubaczowskim. Uroczysty ingres do Katedry Zamojskiej  
i święcenia biskupie odbyły się 9 września 2006 r. Konsekratorami byli: arcybiskup 
Józef Michalik, bp prof. Jan Śrutwa, bp Zygmunt Zimowski. Dnia 19 października  
2006 r. 337. Zebranie plenarne Konferencji episkopatu polski powołało Księdza 
Biskupa na przewodniczącego Komisji Mieszanej: Biskupi - Wyżsi przełożeni Zakonni. 
ponadto jest członkiem Komisji Duchowieństwa i Sekcji Nauk Teologicznych Komisji 
Nauki Wiary Kep na pięcioletnią kadencję, jest także delegatem Kep przy Krajowej 
Radzie Katolików Świeckich. Ks. abp Wacław T. Depo od 2007 roku jest wykładowcą  
w Katedrze personalizmu chrześcijańskiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana pawła II w Lublinie.
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Dotychczasowy metropolita częstochowski, 
abp Stanisław Nowak, 

swą posługę pełnił przez 27 lat, na przełomie XX i XXI wieku, II i III tysiąclecia. 
Święcenia biskupie przyjął 25 listopada 1984 r. w bazylice katedralnej Świętej Rodziny  
w częstochowie, a w dniu następnym objął kanonicznie diecezję częstochowską. 25 mar-
ca 1992 r. diecezja została podniesiona do rangi archidiecezji, a bp Stanisław Nowak 
został pierwszym arcybiskupem metropolitą częstochowskim. 

 W czasie jego pasterskiej posługi miały miejsce tak doniosłe wydarzenia jak piel-
grzymki papieży bł. Jana pawła II i Benedykta XVI do częstochowy oraz VI Światowy 
Dzień Młodzieży w częstochowie. Inne ważne wydarzenia to: zakończenie II Synodu 
częstochowskiego (23.11.1986), poświęcenie budynku Wyższego Seminarium Ducho-
wnego i przeniesienie jego siedziby z Krakowa do częstochowy (15.08.1991), rozwój 
ogólnopolskiego Tygodnika Katolickiego „Niedziela” i powstanie katolickiej rozgłośni 
radiowej „Fiat”, dokończenie przez wzniesienie dwóch wież budowy bazyliki archi-
katedralnej (23.11.1997), peregrynacja Obrazu pana Jezusa Miłosiernego (30.11.2002 
-30.11.2003) i peregrynacja Krzyża po parafiach i domach zakonnych archidiecezji czę-
stochowskiej wraz z misjami ewangelizacyjnymi (27.11.2010 - 09.12.2011). 
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 przeszło 27-letnia posługa abp. Nowaka zaowocowała rozbudową sieci parafialnej 
w diecezji (133 nowych parafii) i pracą nad duchowością kapłańską. Biskup szczegól-
nie troszczył się o formację młodzieży i laikatu, dając wielokrotnie wyrazy poparcia dla 
ruchów kościelnych, w tym młodzieżowych. Rozszerzał kult eucharystii, ustanawiając 
kościoły wieczystej adoracji i przez wprowadzenie Nieustannej adoracji Najświętszego 
Sakramentu (Doby eucharystyczne). pielęgnował także kult pasyjny przez erygowa-
nie i rozwinięcie kalwarii: w praszce, Wąsoszu, Bęczkowicach - pociesznej Górce,  
w sanktuarium św. Ojca pio na przeprośnej Górce koło częstochowy oraz w Zawierciu - 
Blanowicach. Szerzył kult maryjny przez przygotowanie i przeprowadzenie uroczystości 
koronacyjnych koronami papieskimi obrazów Matki Bożej w Myszkowie - Mrzygłodzie, 
pajęcznie i Bęczkowicach oraz koronacji wizerunków NMp w Mstowie, Dankowie, 
Kłobucku, Rudzie i Rozprzy. 
 arcybiskup Nowak swą troską objął biednych, bezrobotnych i doświadczonych ży-
ciowo, co wyraziło się przez powołanie diecezjalnej caritas, przytuliska i noclegowni dla 
bezdomnych mężczyzn, dla bezdomnych matek z dziećmi, czy też otwarcie Okna Życia. 
Za jego posługiwania w archidiecezji częstochowskiej rozpoczęto dekanalne pielgrzymki 
chorych, które odbywają się co roku we wrześniu i październiku. 
 Metropolita częstochowski służył nie tylko swoim wiernym i pielgrzymom przy-
bywającym na Jasną Górę, ale również działał na rzecz Kościoła powszechnego, biorąc 
udział w dwóch Zgromadzeniach Synodu Biskupów. Należał również w latach 1994-
2001 do Sekretariatu Synodu. Jest członkiem honorowym papieskiej Międzynarodowej 
akademii Maryjnej i wiceprzewodniczącym papieskiej akademii Niepokalanej w Rzymie. 
Natomiast na forum episkopatu polski był przez szereg lat przewodniczącym Komisji 
Maryjnej, przewodniczącym Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją episkopatu Francji, 
członkiem Komisji Duszpasterstwa Ogólnego, ds. powołań, ds. Seminariów Duchownych 
i ds. Duchowieństwa oraz Komisji Mieszanej Biskupi – Wyżsi przełożeni Zakonni, prze-
wodniczącym Zespołu Kep ds. Sanktuariów, delegatem Kep ds. egzorcystów. Jego 
posługa naznaczona była osobistym charyzmatem, duchowością, pobożnością, a tym 
samym programem działania, który doskonale wpisuje się w jego biskupie zawołanie 
„Iuxta crucem tecum stare” – Chcę pod krzyżem stać przy Tobie. Z dniem 29 grudnia  
2011 r. przeszedł na emeryturę.
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STATUT 
SANKTUARIUM PASYJNO-MARYJNEGO 

NA KALWARII W PRASZCE

 Nawiązując do dekretu Jego ekscelencji ks. abp. dr. Stanisława Nowaka usta-
nawiającego Sanktuarium pasyjno-Maryjne w parafii p.w. Świętej Rodziny na 
Makowym Wzgórzu w praszce z dnia 6 października 2011 roku (L. dz. 957), 
Jego ekscelencja Ksiądz arcybiskup dr Wacław Depo metropolita częstochowski, 
biorąc pod uwagę szczególny program oraz formy działalności duszpasterskiej 
Sanktuarium pasyjno–Maryjnego na Kalwarii praszkowskiej, dekretem z dnia  
6 marca 2012 roku (L. dz. 144) zatwierdził Statut tego Sanktuarium przewidziany 
w Kanonie 1232 Kodeksu prawa Kanonicznego. 

Duszpasterze, wierni parafii Świętej Rodziny oraz przyjaciele Sanktuarium 
Kalwaryjskiego w praszce wyrażają Jego ekscelencji Księdzu arcybiskupowi 
dr. Wacławowi Depo najserdeczniejsze podziękowanie za zatwierdzenie Statutu 
Sanktuarium pasyjno–Maryjnego w praszce. przyjmujemy go jako dar Ojcowskiej 
troski o dalszy rozwój naszej Kalwarii. przy tej okazji zapewniamy ekscelencję, 
iż natchnieni duchem Kalwarii, dzięki tej nowej możliwości z nadzieją myślimy 
o dalszym rozwoju naszego Sanktuarium w dziele służby dla pielgrzymującego 
Kościoła. przed ogłoszeniem Roku Wiary przez Ojca św. Benedykta XVI, ten dar 
ekscelencji dla Sanktuarium pasyjno – Maryjnego w praszce zawierzamy Matce 
Bożej Kalwaryjskiej, która uwierzyła do końca.
 Z wdzięcznością i pamięcią w modlitwie oraz synowskim oddaniem

 Ks. prałat 
dr Stanisław Gasiński

 Proboszcz i Kustosz
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PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH PARAFII 
ŚWIĘTEJ RODZINY W PRASZCE

SANKTUARIUM PASYJNO-MARYJNE - KALWARIA PRASZKOWSKA 
18 - 21. III. 2012 ROKU.

Niedziela – 18 III 2012 roku – Rozpoczęcie Rekolekcji
 8.00 Msza św. dla młodzieży od I klasy gimnazjum wzwyż
 9.30  Msza św. z nauką dla dzieci i ich opiekunów.
 11.00  SUMa z nauką dla mężczyzn i ojców rodzin
 16.00  (Sanktuarium Kalwaryjskie) Gorzkie Żale 
  z nauką pasyjną
 17.00  (Sanktuarium Kalwaryjskie) Msza św. dla kobiet 
  i matek rodzin

Poniedziałek – 19 III  2012 r.
 8.00  Msza św. z nauką ogólną
 9.15  Nauka śpiewu liturgicznego dla młodzieży z Gimnazjum.
 9.30  Msza św. dla młodzieży z Gimnazjum.
 10.30  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla w/w młodzieży
 11.15  Nauka śpiewu liturgicznego dla dzieci publicznej 
  Szkoły podstawowej nr 3 w praszce
 11.30  Msza św. dla dzieci, po niej błogosławieństwo dla małych dzieci do „0” włącznie 

i ich opiekunów.
 12.30  Nabożeństwo Drogi Krzyżowej dla dzieci Szkoły podstawowej.
 15.00  Dróżki pana Jezusa na Kalwarii praszkowskiej, pełny obchód, prowadzi  

O. Rekolekcjonista 
 18.00  Msza św. z nauką ogólną, po niej nauka dla młodzieży szkół średnich ponadgim-

nazjalnych (w tym kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania), oraz 
młodzieży pracującej 

Wtorek – 20 III 2012 r.
  8.00  (Sanktuarium Kalwaryjskie) Msza św. z nauką ogólną, po niej nabożeństwo 

lourdzkie dla chorych, samotnych i starszych wiekiem.
 9.15 (Kościół Świętej Rodziny) Nauka śpiewu liturgicznego dla młodzieży z Gim-

nazjum 
 9.30 Msza św. dla młodzieży z Gimnazjum z praszki.
 10.30  Nabożeństwo pokutne dla w/w młodzieży
 11.15  Nauka śpiewu liturgicznego dla dzieci publicznej Szkoły podstawowej nr 3  

w praszce
 11.30  Msza św. dla w/w dzieci.
 12.30  Nabożeństwo pokutne dla w/w dzieci.
 14.00  – 15.30 Odwiedziny obłożnie chorych w domach
 18.00  Msza św. z nauką ogólną, po niej nauka dla młodzieży szkół średnich ponadgim-

nazjalnych (w tym kandydatów do przyjęcia sakramentu bierzmowania), oraz 
młodzieży pracującej 
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Środa – 21 III 2012 r. – Dzień Spowiedzi Rekolekcyjnej
 9.00  (Sanktuarium Kalwaryjskie) Msza św. z nauką ogólną dla starszych wiernych
 10.15  (Kościół Świętej Rodziny) Msza św. dla młodzieży z Gimnazjum.
 12.00  Msza św. dla dzieci publicznej Szkoły podstawowej nr 3 w praszce.
 17.30  (Sanktuarium) Nowenna Kalwaryjska
 18.00  (Kościół Świętej Rodziny) Msza św. z nauką ogólną dla młodzieży i wszystkich 

wiernych czcicieli Matki Bożej Kalwaryjskiej oraz grup apostolskich istnieją-
cych w naszej parafii.

ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI

SPOWIEDź ŚW. REKOLEKCYJNA W ŚRODĘ 21 III 2012 ROKU
• godz. 8.00 – 9.00  (Sanktuarium) Dorośli
• godz. 9.30 – 10.15  (Kościół Św. Rodziny) Młodzież z Gimnazjum.
• godz. 11.30 – 12.00  Dzieci z publiczna Szkoła podstawowa nr 3. 
• godz. 15.00 – 17.00  Młodzież szkół ponadgimnazjalnych w tym kandydaci do  

 bierzmowania.
• godz. 15.00 – 17.30  Dorośli

Rekolekcjom przewodniczyć będzie O. Jeremiasz Binda z klasztoru w Przeworsku.

III REGIONALNY PRZEGLąD 
PIEŚNI KALWARYJSKO-PASYJNEJ
KALWARIA PRASZKOWSKA – 2012

Organizatorzy:  
Sanktuarium Najświętszej Maryi panny Kalwaryjskiej w praszce  
publiczne Gimnazjum im. Ojca Świętego Jana pawła II w praszce 
Honorowy patronat:  
J.e. ks. abp dr Wacław Depo Metropolita częstochowski  
mgr inż. Jarosław Tkaczyński, Burmistrz praszki 
I. Cele przeglądu 

1. Kultywowanie i popularyzacja pieśni kalwaryjsko-pasyjnej, ewangelizacja 
przez śpiew pieśni wielkopostnych oraz pokutnych. 

2. Odkrywanie istoty duchowości Kalwaryjskiej – Męki, Śmierci i Zmartwych-
wstania pana Jezusa. 

3. Uczczenie także w ten sposób pamięci błogosławionego Jana pawła II, niestru-
dzonego pielgrzyma Kalwaryjskiego. 

II. Regulamin 
przegląd pieśni pasyjnej ma Formułę konkursu. W przeglądzie mogą wziąć udział: 

• Zespoły wokalno-instrumentalne 
• chóry 
• Orkiestry dęte
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 Zgłoszeniem na przegląd pieśni Kalwaryjsko-pasyjnej jest wypełniona krata zgło-
szenia przesłana do dnia 21 marca 2012 r. pocztą, która zawierać będzie następujące 
informacje: 

• informacja o podmiocie wykonawczym (zespół, chóry i orkiestry dęte)
• informacje o wykonywanym repertuarze (tytuły utworów). 
• Każdy wykonawca wykonuje 2 utwory. 

III. Ocena i Nagrody 
1. Jury powołane przez organizatorów oceniać będzie: 

* dobór repertuaru 
* poziom wykonawczy 
* interpretacje pieśni, utworu. 
* ogólny wyraz artystyczny 

2. Organizatorzy przeglądu przewidują nagrody i wyróżnienia. 
3. Każdy wykonawca otrzyma dyplom. 

IV. Termin przeglądu 
28 marca 2012 r. – środa 
przed Niedzielą palmową 
godz. 17.00 Msza święta  
w Sanktuarium Najświętszej 
Maryi panny Kalwaryjskiej.  
przegląd pieśni 
Kalwaryjsko-pasyjnej  
w kościele Świętej Rodziny. 
V. Miejsce 
Sanktuarium 
Najświętszej Maryi Panny 
Kalwaryjskiej  
aleja Ks. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego 24  
46-320 praszka 
tel.  (34) 35 90 869
– w przypadku nieobecności 
operatora prosimy zostawić 
wiadomość po sygnale. 
www.kalwaria-praszka.pl      

Uwagi końcowe. 
1. Organizatorzy za-

pewniają obsługę 
akustyczną i nagłoś-
nienie. 
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2. Koszty dojazdu pokrywają uczestnicy. 
3. Zgłoszenie udziału w przeglądzie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

nieodpłatne prawo do rejestracji dowolną techniką zapisu i wykorzystania zare-
jestrowanego materiału. 

4. Zgłoszenie należy wysłać do 21 marca 2012 r. na adres:  
Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Kalwaryjskiej  
Al. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 24  
46-320 Praszka  
Z dopiskiem: Przegląd Pieśni Kalwaryjsko-Pasyjnej 

Ks. prałat dr Stanisław Gasiński (Kustosz Sanktuarium) 
Ks. wikariusz mgr Mariusz Gieszczyk (koordynator) 
 www.kalwaria-praszka.pl

KARTA ZGŁOSZENIA
Do III Regionalnego Przeglądu Pieśni Kalwaryjsko – Pasyjnej

Kalwaria Praszkowska - 2012
1. Nazwa wykonawcy .
  ...............................................................................................................................
  ...............................................................................................................................

2.  Uczestnik reprezentuje: (nazwa - Szkoły, parafii, Domu Kultury itp.)
  ...............................................................................................................................
  ...............................................................................................................................

3. adres korespondencyjny: instytucji i instruktora, numer telefonu.
  ...............................................................................................................................
  ...............................................................................................................................

4. Wykonawca:
   a).  Zespół wokalno – instrumentalny.
   b).  chór.
   c).  Orkiestra dęta.

5. Wykonawca przedstawi następujący program:
   (tytuł pieśni, autor tekstu, muzyki)
a)  ..............................................................................................................................
   ...............................................................................................................................
b)  ...............................................................................................................................
   ...............................................................................................................................

 ............................................    .........................................
   pieczęć instytucji zgłaszającej          podpis osoby zgłaszającej

(Pismo j. E. Ks. abp Wacława Depo potwierdzające objęcie patronatu nad Przeglądem Pieśni 
Kalwaryjsko – Pasyjnej)
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VII ROCZNICA ŚMIERCI  
BŁOGOSŁAWIONEGOJANA PAWŁA II

2012 – 2 kwietnia, godz. 21.37 – 2010

Msza św. na okoliczność rocznicy odejścia do 
Domu Ojca błogosławionego Jana Pawła II będzie 
sprawowana w Sanktuarium Kalwaryjskim 2 kwiet-
nia o godz. 20.00. po eucharystii wierni przejdą 
pod kaplicę Jana pawła II i krzyż giewoncki, papie-
ski na Makowym Wzgórzu, gdzie odbędzie się Apel 
Maryjny i odmówimy Koronkę do Miłosierdzia 
Bożego oraz złożymy kwiaty oraz znicze.

DROGA KRZYŻOWA PO OSIEDLU 
W PRASZCE

30 marca godz. 18.00

 Na zakończenie tego dorocznego szczególnego na-
bożeństwa Msza św. w Sanktuarium Kalwaryjskim 
około godz. 19.30. Serdecznie zapraszamy!

PIELGRZYMKA KATECHETÓW 
ARCHIDIECEZJI CZĘSTOCHOWSKIEJ 

NA KALWARIĘ W PRASZCE

 30 marca br. odbędzie się pielgrzymka katechetów ar-
chidiecezji częstochowskiej do naszego Sanktuarium pod 
przewodnictwem J. e. Ks. abp dr Wacława Depo metropo-
lity częstochowskiego. początek pielgrzymowania o godz. 
10.00 w Sanktuarium a następnie przejście do kościoła 
Świętej Rodziny na Mszę świętą. po eucharystii nabożeń-
stwo Dróżkowe na miejscowej Kalwarii. 
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ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 
KALWARII W PRASZCE

WIELKI CZWARTEK

- Msza św. wieczerzy Pańskiej godz. 18.00.
- Dzielenie się chlebem Św. Rodziny na 

wielkanocny stół rodzinny.
po Mszy św. indywidualna adoracja Naj-
świętszego Sakramentu w tzw. „ciemnicy”, 
ołtarzu wystawienia w Kaplicy Miłosierdzia 
Bożego do godz. 22.00.
Na początku adoracji Najświętszego Sakramentu zostanie odśpiewana Koronka do 
Miłosierdzia Bożego przy relikwiach św. Siostry Faustyny.

 
WIELKI PIąTEK
- Godz. 14.30 (Sanktuarium Kalwaryjskie) Rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia 

Bożego – Koronka do Miłosierdzia Bożego a następnie Misterium Wielkiego Piątku 
połączone z nabożeństwem Drogi Krzyżowej. przy jej zakończeniu nastąpi ucałowanie 
relikwii Św. Krzyża.

- Godz. 18.00 Liturgia Męki Pańskiej – kościół Św. Rodziny

Plan Adoracji Najświętszego Sakramentu 
w kaplicy Grobu Pańskiego:

WIELKI PIąTEK
20.00 ul. Mickiewicza 28a oraz domki jednorodzinne za tym blokiem po prawej stronie, 
  ul. Mickiewicza do ul. chłopskiej włącznie.
21.00 ul. Listopadowa 15 i 17
22.00 ul. Listopadowa 22 i 24
23.00 ul. Listopadowa 20

MISTERIA  KALWARYJSKIE
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WIELKA SOBOTA
0.00 Koło Różańcowe św. Józefa, parafialna Rada ekonomiczna.
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 Dzieci pierwszokomunijne: ubiegłoroczne i tegoroczne z katechetami, Dzieci Maryi 
18.00 Kalwaryjskie Bractwo Męki pańskiej ( Opiekunowie Kalwarii praszkowskiej )
19.00 Ruchu prorodzinne oraz Ruch pomocników Maryi Matki Kościoła, Stowarzyszenie 

Rodzin Katolickich.
20.00 Oaza Młodzieżowa, akcja Katolicka, Grupa Duchowej adopcji Dziecka poczętego
21.00 Nabożeństwo Gorzkich Żali część III. 
  adorują: Ochotnicza Straż pożarna z Wygiełdowa, Szyszkowa i praszki, Róża 

Różańcowa Matki Bożej częstochowskiej z Wygiełdowa , Róża Różańcowa św. Jana 
chrzciciela z Szyszkowa, pozostali parafianie z Szyszkowa i Wygiełdowa, kandydaci 
do przyjęcia 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.
 
 22.00 MSZA ŚWIĘTA I PROCESJA REZUREKCYJNA W WIELKą NOC 
- Liturgia 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 zmartwychwstania do 

głównego ołtarza kościoła Świętej Rodziny.
 prosimy przynieść ze sobą świece. „Msza św. tej nocy choćby była sprawowana przed 
 północą jest Mszą św. Niedzieli Zmartwychwstania” ( Mszał Rzymski )

WIELKA NIEDZIELA / Symbol zmartwychwstania /
 Msze św. : godz. 8.00, 9.30, 10.30 Nowenna do Miłosierdzia Bożego z ucałowaniem 
 relikwii św. Siostry Faustyny, 11.00 SUMa, 17.00 w Sanktuarium Kalwaryjskim, 
 godz. 14.00 Szyszków, godz. 15.00 Wygiełdów

Poświęcenie pokarmów:
godz. 9.00 – 11.00 

(co pół godz. )
i o godz. 13.00

Wygiełdów o godz. 12.00
Szyszków o godz. 12.30
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II NIEDZIELA WIELKANOCNA  
- Święto Miłosierdzia Bożego – 15 kwietnia br.

I DOROCZNY PEŁNY OBCHÓD DROGI 
ZMARTWYCHWSTANIA, GODZINA 15.00

3 MAJA 2012 ROKU – ROCZNICA POJAWIENIA 
SIĘ KRWAWYCH ŁEZ 

NA OBRAZIE W MATKI BOŻEJ KALWARYJSKIEJ 
UROCZYSTA MSZA ŚW. O GODZ. 11.00.

pO eUcHaRYSTII 
SpRaWOWaNeJ 
W KOŚcIeLe 
paRaFIaLNYM ŚWIĘTeJ RODZINY ODBĘDZIe 
SIĘ PROCESJA Z OBRAZEM MATKI BOŻEJ 
KALWARYJSKIEJ DO SANKTUARYJNEGO 
KOŚCIOŁA KALWARYJSKIEGO. 
Na tej uroczystości odbędzie się także rocznica  
I Komunii św. naszych dzieci.

ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ

1. próba liturgiczna  
– 28 kwiecień (sobota) o godz. 15.30

2. Spowiedź święta dla dzieci rocznicowych i ich 
rodzin 28 kwiecień (sobota) godz. 16.15

3. MSZa ŚW. ROcZNIcY I KOMUNII 
ŚWIĘTeJ – 3 maja, godz. 11.00

 po Mszy św. procesja z kościoła św. Rodziny 
do Sanktuarium Kalwaryjskiego na pamiątkę 
pojawienia się krwawych łez na obrazie Matki 
bożej Kalwaryjskiej.

4. próby sypania kwiatów przed Uroczystością Bożego ciała – 04 czerwiec godz. 18.30 
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UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII ŚWIĘTEJ NASZYCH DZIECI  
– 13 maja 2012 r.

1. próby liturgiczne:
 a). 7 maja (poniedziałek) godz. 18.30
 b). 8 maja (wtorek) godz. 18.30 
       (Najpierw próba sypania kwiatów na uroczystość Bożego ciała)
  c). 9 maj (środa) godz. 18.00 
       (Najpierw próba sypania kwiatów na uroczystość Bożego ciała)
2. przygotowanie wystroju kościołów:
 a). 11 maj (piątek) od godz. 10.00 i od godz. 14.00 
 – generalne prządki w kościołach oraz wokół nich.
3. Spowiedź święta – 12 maj (sobota)
 a).  Dzieci, godz. 15.00
 b). Rodzice, chrzestni i rodzeństwo, godz. 15.30
4. Msza św. pierwszokomunijna 
 - 13 maja (niedziela) godz. 9.00
 Uroczyste nabożeństwo majowe, pierszokomunijne 
 w Sanktuarium Kalwaryjskim godz. 16.00
5. Zdjęcia grupowe i indywidualne – 13 maja (niedziela) godz. 15.30
6. Biały Tydzień od 13 – 20 maja
 - Zakończenie Białego Tygodnia 20 maja (niedziela) godz. 11.00
5. próby sypania kwiatów przed Uroczystością Bożego ciała – 04 czerwca godz. 18.30 

(poniedziałek) oraz 05 czerwca godz. 18.30 (wtorek) 
7. Uroczystość Bożego Ciała, Msza św. z procesją 07 czerwca o godz. 9.00

UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA 
ŚWIĘTEGO 

27 MAJA 2012 ROKU
PRYMICJE NASZEGO RODAKA KS. 

DARIUSZA PILARSKIEGO

W niedzielę 27 maja br. o godz. 12.00 nasz parafianin 
diakon Dariusz pilarski, po święceniach kapłańskich 26 
maja w archikatedrze częstochowskiej, odprawi uroczystą 
Mszę św. prymicyjną w naszej parafii. 

Już dziś dziękujemy bogu za dar tego powołania kapłań-
skiego a także modlitwy w jego intencji prosząc Boga o po-

trzebne łaski w wypełnianiu zobowiązań, które podejmuje wobec Boga i Kościoła.
Na drogę życia kapłańskiego życzymy ks. prymicjantowi obfitego błogosławieństwa 

Bożego, nieustannej opieki Matki Bożej Kalwaryjskiej i życzliwości od ludzi. Niech 
wszystko co wiąże się z posługą kapłańską staje się źródłem szczególnej radości. Szczęść 
Boże!

Duszpasterze i parafianie parafii Świętej Rodziny w praszce  
oraz przyjaciele Sanktuarium Kalwaryjskiego.
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UROCZYSTE NABOŻEŃSTWA 
FATIMSKIE – 2012

Uroczyste nabożeństwa Fatimskie na Kalwarii w 
praszce w 2012 roku każdego 13. dnia miesiąca od maja 
do października. Godz. 17.30 Nieszpory Maryjne. Godz. 
18.00 uroczysta Msza święta z procesją fatimską.

ponad to w każdą sobotę w ciągu całego roku są odpra-
wiane Nabożeństwa Zawierzenia Fatimskiego przed Mszą 
św. o godz. 16.30. przewodniczy Żywy Różaniec naszej 
parafii.  

Serdecznie zapraszamy!

UROCZYSTOŚĆ 
NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA 

I KRWI CHRYSTUSA
7 czerwiec 2012 roku godz. 9.00

UROCZYSTOŚĆ PRZYJĘCIA SAKRAMENTU 
BIERZMOWANIA 

13 CZERWIEC ROK 2012 GODZ. 18.00
 

TERMINARZ

1.  próby liturgiczne: 
 I.   1 czerwca (piątek) godz. 18.30
 II.  6 czerwca (środa) godz. 18.00
 III.  8 czerwca (piątek  godz. 18.30
 IV.  11 czerwca (poniedziałek) godz. 
18.30 (generalna) 
2.  przygotowanie wystroju kościołów 12 
czerwca (wtorek) godz. 18.30
3.  Spowiedź św. bierzmowanych ich rodzin i 
świadków 09 czerwca (sobota) godz. 16.00
4.  Uroczystość przyjęcia Sakramentu 
Bierzmowania 
 –  13 czerwca (środa) godz. 18.00 - kościół Świętej Rodziny.
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DOROCZNE 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POJAZDÓW 

I POŚWIĘCENIE NOWYCH

z racji święta św. Krzysztofa, patrona automobilistów, motocykli-
stów i kierowców pojazdów mechanicznych nastąpi Na SUMIe 
W NIEDZIELĘ 22 LIPCA O GODZINIE 11.00

ODPUST MATKI BOŻEJ KALWARYJSKIEJ
12 SIERPNIA BR. GODZ. 12.00

Pod przewodnictwem 
Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa 

Dr. Wacława Depo 
Metropolity Częstochowskiego

cała uroczystość rozpocznie się w koś-
ciółku Ukrzyżowania i Grobu chrystusa 
Nieszporami Maryjnymi. Następnie 
Świętą Figurę z Matką Bożą Zaśniętą 
zniosą na marach apostołowie do kościoła 
Najświętszej Maryi panny Kalwaryjskiej 
– Sanktuarium, na uroczystą odpustową eucharystię. po sumie odpustowej nastąpi prze-
niesienie figury Matki Bożej Zaśniętej do Jej kaplicy .

TRZECIA NIEDZIELA SIERPNIA 
 19 SIERPNIA 

PROCESJA TRYUMFU MARYI

• procesja Wniebowzięcia Matki Bożej z kościoła 
NMp Kalwaryjskiej do kościoła Świętej Rodziny 
o godz. 10.30 przez Bramę VIII błogosławieństw.

• DOŻYNKI paRaFIaLNe.
• Uroczysta Suma ku czci Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi panny o godz. 11.00 
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ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 
– 14 września

II doroczny Pełny Obchód Dróżek Pana Jezusa, Pasyjny, godz. 15.00

ROCZNICA KONSEKRACJI KOŚCIOŁA KALWARYJSKIEGO, 
MATKI BOŻEJ BOLESNEJ

 – 15 września, godz. 17.00

ŚWIĘTO ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI, 
zakonnika, patrona dzieci, młodzieży i Polski 

– 18 września, godz. 17.00 

ZAKOŃCZENIE UROCZYSTYCH 
NABOŻEŃSTW FATIMSKICH 

w cyklu półrocznym
– 13 października, godz. 18.00

UROCZYSTA MSZA ŚW. ZA ZMARŁYCH DOBROCZYŃCÓW 
KALWARII PRASZKOWSKIEJ

- 1 listopada, godz. 11.00

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
NA KALWARII W PRASZCE - 11 listopada, godz. 11.00

W Sanktuarium Kalwaryjskim zostanie odprawiona Msza św. dziękczynno-błagalna  
w intencji ojczyzny o godz. 11.00. Bezpośrednio po tej eucharystii tradycyjnie udamy się 
procesjonalnie pod popiersie Sługi Bożego ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego – prymasa 
Tysiąclecia, który szczególnie kochał naszą Ojczyznę i dawał temu nieustannie wyraz, 
mówiąc także: „Kocham 
Ojczyznę więcej niż własne 
serce mi wszystko co czy-
nię dla Kościoła, czynię i dla 
niej”. U stóp naszej Kalwarii 
praszkowskiej przy popiersiu 
tego Opatrznościowego dla 
Kościoła i Ojczyzny męża 
stanu odmówimy modlitwę 
za Ojczyznę ks. piotra Skargi 
a przedstawiciele społeczeń-
stwa złożą kwiaty i znicze.
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Chrystus Zmartwychwstał!
Nasza radość, nasza  

nadzieja, nasze życie! 
Radując się tym wielka-
nocnym orędziem, życzymy 
wszelkiego błogosławień-
stwa i rozpoznawania Pana 
na drogach naszego życia 
każdego dnia. On zawsze 
kroczy obok nas i prag-
nie wylewać na nas swoje 
Miłosierdzie.    

Dziękując za życzliwość  
i wszelkie przejawy dobre-
go serca dla Sanktuarium 
Kalwaryjskiego i Parafii 
Świętej Rodziny w Praszce, 
a także za modlitwę, życzy-
my Wam samych błogosła-
wieństw, sukcesów i darów 
Ducha Świętego. Niech spotkanie z miłością Zmartwychwstałego 
sprawia, że jedynym pragnieniem staje się mówić o niej i nieść ją 
innym. Radosnego Alleluja! 

 Ks. prałat dr Stanisław Gasiński – proboszcz
Rada Duszpasterska Parafii Świętej Rodziny,

Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej w Praszce.
Ks. wikariusz mgr Mariusz Gieszczyk

Wydawca: parafia Katolicka Świętej Rodziny w praszce – Kalwaria praszkowska
Redaguje zespół – Ks. dr Stanisław Gasiński,  aleja Ks. Kardynała  Stefana Wyszyńskiego 24, 
46-320 praszka


