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Życzenia 
na BoŻe narodzenie i nowy rok 2019



„Maryja «powiła swego pierworodnego Syna, 
owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie,

 gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie» (Łk 2, 7). 
Tymi prostymi, ale jasnymi słowami św. Łukasz wprowadza  

nas w istotę tej świętej nocy: 
Maryja wydała na świat, dała nam Światło.  

Ta prosta opowieść pozwala nam zagłębić się w wydarzeniu, 
które na zawsze zmienia naszą historię.  

Wszystko w tę noc stało się źródłem nadziei”.

Z homilii papieża Franciszka 
wygłoszonej podczas Pasterski w 2017 r.

Na zbliżające się Święta Bożego Narodzenia i Nowy 2019 Rok 
przesyłamy Wam wyrazy serdecznej pamięci i wielkiej wdzięczno-
ści za okazywaną nieustanną życzliwość wobec Kalwarii w Praszce.  
W tym szczególnym czasie zgłębiania tajemnicy Wcielenia Syna Bo-
żego, podążamy z pasterzami za światłem Gwiazdy Betlejemskiej, ob-
jawiającej nam Miłość Bożą ukrytą w słabości Dzieciątka. Głębię tej 
Miłości kontemplujemy w ramionach Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, 
ukoronowanej Papieskimi koronami przed czterema laty. Niech Jezus 
kolejny raz zachwyci nas sobą i zdobędzie nasze serca, niech też wno-
si w naszą codzienność głębokie doświadczenie pokoju i nadprzyro-
dzoną radość, by promieniowała z nas na naszych najbliższych i na 
tych, z którymi się spotkamy. Przyjmijcie te życzenia w duchu świętej 
wiary i wielkiej odpowiedzialności za Kościół Chrystusowy, który jest 
na Kalwarii w Praszce, w Ojczyźnie naszej i na całym świecie.

Z darem modlitwy i świątecznym pozdrowieniem
Ks. prałat Stanisław Gasiński – Kustosz Sanktuarium  

ks. Paweł Górecki – wikariusz
Parafialna Rada Duszpasterska 

 Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej
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WAŻNIEJSZE WYDARZENIA 
Z ŻYCIA ARCHIDIECEZJALNEGO 

SANKTUARIUM PASYJNO 
– MARYJNEGO KALWARYJSKIEJ 

MATKI ZAWIERZENIA NA KALWARII W PRASZCE  
W MINIONYM ROKU KOŚCIELNYM 2017/2018

•	 25 listopada 2017 r. Zalane zostały trzy betonowe fundamenty pod usy-
tuowanie nowych kaplic Dróżek Matki Bożej i Św. Józefa. Ks. Arcybiskup 
Stanisław Nowak, który jest ich współfundatorem zaproponował, by mogły 
być one wolnostojące.

•	 27 listopada 2017 r. Zakupiony został do kościoła sanktuaryjnego wie-
lofunkcyjny wzmacniacz nagłośnienia nowej generacji na miejsce starego, 
zużytego.

•	 28 - 29 listopada 2017 r. Wykonana została obok kościoła Świętej Rodzi-
ny specjalna studzienka tzw. Piscina o głębokości ponad 3 metrów na zle-
wanie wody po pierwszym praniu bielizny kielichowej, po spaleniu raz w 
roku starego oleju używanego do chrztu św., czy tez oleju chorych zgodnie  
z nowymi przepisami prawa kościelnego.

•	 30 listopada 2017 r. Zamontowane zostały metalowe żaluzje na okno chóru 
do kościoła sanktuaryjnego. 

•	 03 grudnia 2017 r. Odbyło się tradycyjne poświęcenie opłatków na stół wi-
gilijny, jako w I niedzielę Adwentu dla naszej Rodziny Parafialnej i przyjaciół 
Kalwarii w Praszce.

•	 04 grudnia 2017 roku odbyła się zbiórka odpadów sprzętu RTV i AGD na 
zakup nowoczesnych inkubatorów do szpitala na wybrzeże Kości Słoniowej 
w Afryce przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

•	 06 grudnia 2017 r., we wspomnienie Św. Mikołaja odbyło się tradycyjne 
spotkanie dzieci naszej Parafii z tym Świętym Patronem w kościele parafial-
nym Świętej Rodziny na Kalwarii w Praszce.

•	 10 grudnia 2017 r. - rozpoczęła się doroczna akcja roznoszenia opłatków  
i materiałów duszpasterskich przez Pomocników Ewangelizacyjnych, po te-
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renie naszej Parafii. Jak co roku, przy tej okazji wierni składali swe ofiary na 
ogrzewanie kościoła Parafialnego Św. Rodziny.

•	 16 grudnia 2017 r. Wykonane zostały i usytuowane cztery klęczniki do 
kościoła sanktuaryjnego pod chór tego kościoła do prywatnej adoracji  
w tygodniu przez wiernych przy cudownym wizerunku Kalwaryjskiej Matki 
Zawierzenia.

•	 17 grudnia 2017 r. - III niedziela Adwentu, tradycyjnie rozpoczęliśmy w na-
szej parafii Rekolekcje Adwentowe, które poprowadził dla nas O. Micheasz 
Okoński ofm – wikary klasztoru w Kalwarii Zebrzydowskiej.

•	 20 grudnia 2017 r. - zakupiony został olej opałowy do ogrzewania kościoła 
Parafialnego Świętej Rodziny.

•	 21 grudnia 2017 r. - miało miejsce przygotowanie wystroju świątecznego 
w naszych kościołach. 

•	 24 grudnia 2017 r. - w Wigilię Bożego Narodzenia, na ostatniej Mszy Rorat-
niej dzieci, które najsumienniej uczestniczyły w Roratach otrzymały skrom-
ny upominek, natomiast po Mszy Roratniej odbyło się tradycyjne złożenie 
życzeń Bożonarodzeniowych oraz połamanie się opłatkiem.

•	 25 grudnia 2017 r. - po uroczystej Pasterce, w radosnej procesji zanieśli-
śmy figurkę Dzieciątka Jezus do Kaplicy „Betlejem”, która wchodzi w skład 
Dróżek Matki Bożej i Św. Józefa na naszej Kalwarii. Tam pokłoniliśmy się 
Nowonarodzonemu i otrzymaliśmy Jego błogosławieństwo.

•	 28 grudnia 2017 r. - rozpoczęła się w naszej wspólnocie parafialnej corocz-
na wizyta duszpasterska tzw. „Kolęda”.

•	 30 grudnia 2017 r., przeżywaliśmy w naszej Rodzinie Parafialnej odpust 
ku czci Świętej Rodziny z Nazaretu: Jezusa, Maryi i Józefa. Sumie odpusto-
wej przewodniczyli nasi rodacy: ks. Adam Polak, ks. Dariusz Pilarski i ks. 
Bartłomiej Bardelski. Modlitwą obejmowaliśmy całą rodzinę parafialną 
obchodzącą XXX rocznicę jej powstania ze szczególnym uwzględnieniem 
małżeństw obchodzących swoje jubileusze i odnawiających swoje przyrze-
czenia. 

•	 31 grudnia 2017 / 01 stycznia 2018 r. - przeżywaliśmy Dobę Eucharystyczną, 
w trakcie której przywitaliśmy Nowy Rok, sprawując o północy Eucharystię 
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i polecając się 
Miłosiernemu 
Panu na Nowy 
2018 Rok.

•	 06 stycznia - 
U r o c z y s t o ś ć 
O b j a w i e n i a 
P a ń s k i e g o , 
Trzech Króli. 
W uroczystej 
sumie na Kal-
warii w Praszce 
uczestniczyły 
dzieci, młodzież, grupy apostolskie naszej parafii na czele z Kalwaryjskim 
Bractwem Męki Pańskiej, by po Jej zakończeniu powitać u podnóża Kalwa-
rii w Praszce, przy popiersiu Sługi Bożego ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 
Orszak Trzech Króli, który przybył z kościoła Wniebowzięcia NMP w Prasz-
ce. Wszyscy zgromadzeni najpierw udali się do kościoła parafialnego Świę-
tej Rodziny, gdzie oddano pokłon Dzieciątku Jezus i złożono wraz z Trzema 
Królami dary. Następnie procesjonalnie przeniesiono Dzieciątko Jezus do 
kaplicy Betlejem na terenie kalwaryjskim. Po modlitwie przy kaplicy Betle-
jem organizatorzy i główni uczestnicy orszaku przeszli do Domku Zwiasto-
wania Matki Bożej, gdzie czekał na nich skromny poczęstunek.

•	 13 stycznia - zakończyliśmy tegoroczną wizytę duszpasterską. 

•	 19 stycznia - zamontowana została w kościele parafialnym konsola orga-
nowa, tzw. wirtualne organy oddające wiernie dźwięki organów piszczał-
kowych.

•	 4 lutego - ksiądz prałat skierował do wiernych słowo zachęty, aby rozważyć 
w swoim sercu pragnienie przystąpienia do Kalwaryjskiego Bractwa Męki 
Pańskiej. 

•	 11 lutego - zgodnie z decyzją Rady Ekonomicznej i Duszpasterskiej naszej 
Parafii został skierowany do wiernych Apel przed zbiórką ofiar na konsekra-
cję kościoła Świętej Rodziny.
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•	 12-17 lutego – odbyła się zbiórka ofiar na konsekrację kościoła Świętej Ro-
dziny, przy tej okazji zostało dostarczone do mieszkańców parafii zaprosze-
nia na poświęcenie Kościoła Ecce Homo w Dolinie Męki Pańskiej.

•	 18 lutego - odbyła się pierwsza próba Misteriów Kalwaryjskich, która roz-
poczęła przygotowania do Misteriów Wielkiego Tygodnia.

•	 24 lutego – odebrano z hurtowni w Krakowie 500 sztuk żarówek do no-
wych żyrandoli.

•	 04 marca - odbyło się Walne Zebranie Kalwaryjskiego Bractwa Meki Pań-
skiej. 

•	 4 - 11 marca - Pomocnicy Ewangelizacyjni roznosili po terenie naszej Parafii 
najnowszy 79 nr naszej gazetki „Kalwaria Praszkowska” z planem różnych 
świąt, uroczystości, które nas czekały do jesieni ur. przeżywając jubileusz 
30-lecia istnienia naszej Parafii a w tym konsekrację kościoła parafialne-
go Świętej Rodziny. W gazetce tej znajduje się obszerny artykuł traktujący  
o konsekracji naszego kościoła parafialnego. Trzeba go przeczytać może nie 
jeden raz, aby zrozumieć czym naprawdę jest konsekracja kościoła.

•	 11-14 marca - trwały w naszej rodzinie parafialnej Rekolekcje Wielkopost-
ne, którym przewodniczył o. Dobromił Godzik ofm z klasztoru OO. Francisz-
kanów Bernardynów w Wetlinie.

•	 12 marca - o godz. 15.00 odbył się, tradycyjne w II dniu rekolekcji pełny 
obchód Dróżek Pasyjnych na naszej Kalwarii.

•	 16 marca – zainstalowano nowe oświetlenie kościoła parafialnego, w tym 
24 żyrandole jednopoziomowe i 2 duże konkiety. Montowaniem ich przez 
cały tydzień zajmowało się pięciu elektryków z Kluczborka oraz dwóch ślu-
sarzy z Praszki. Trzeba było wykonywać zaczepy, montować haki do czte-
rech dużych żyrandoli i je przyspawać do konstrukcji dachu kościoła na po-
nad 20 metrach wysokości.

•	 24 marca – po raz trzeci dotarła do naszego Sanktuarium Ekstremalna Dro-
ga Krzyżowa z różnych stron rejonu wieluńskiego. ( www.edk.org.pl, za-
kładka: Wieluń- Kalwaria w Praszce ). 

•	 25 marca – Niedzielą Palmową rozpoczęliśmy obchód Wielkiego Tygodnia, 
który w naszym sanktuarium ma wyjątkową oprawę. W roku jubileuszo-
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wym dla naszej 
parafii Niedzie-
la Palmowa 
miała szczegól-
ny przebieg. 
Na rozpoczęcie 
Misterium ks. 
abp Wacław 
Depo, któ-
ry tego dnia 
przewodniczył 
u r o c z y s t o -
ściom, dokonał 
p o św i ę c e n i a 
Kościoła Ecce 
Homo w Doli-
nie Męki Pań-
skiej na naszej 
Kalwarii. Tam 
też poświęcił 
przyniesione 
palmy i wpro-
wadził do ka-
plicy Siedmiu 
Boleści Matki 
Bożej relikwie 
Św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego – Małej Arabki oraz Bł. Marii Kanu-
ty Chrobot, nazaretanki z Nowogródka wraz z relikwiami jej towarzyszek. 
Dalsza część Niedzieli Palmowej miała miejsce w rejonie Ogrodu Oliwne-
go, gdzie do kaplicy Czujących Apostołów zostały wprowadzone relikwie 
bł. Ks. Maksymiliana Binkiewicza oraz rozpoczęło się misterium Niedzie-
li Palmowej, po którym ks. abp przewodniczył uroczystej Mszy Świętej  
w kościele parafialnym. W tegorocznych obchodach Niedzieli Męki Pań-
skiej uczestniczył w naszej wspólnocie JE ks. prałat Krzysztof Nykiel, regens 
Penitencjarii Apostolskiej z Watykanu, który odczytał Dekret Stolicy Apo-
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stolskiej dotyczący przywileju ustanowienia na rok odpustu na prawach 
Papieskich w roku Jubileuszowym 30-lecia naszej Parafii. 

•	 29 marca - 
Wielki Czwartek. 
Tego dnia przeżyliśmy  
w naszym Sanktu-
arium kolejne Mi-
sterium Wielkiego 
Czwartku. Po skończo-
nej Liturgii Wieczerzy 
Pańskiej, rozpoczęła 
się Adoracja Pana Je-
zusa, która odbywała 
się w kaplicy Bożego 
Miłosierdzia. 

•	 30 marca - Wielki Piątek. Kolejny dzień Triduum Paschalnego. W kościele 
sanktuaryjnym o godz. 14.30 rozpoczęliśmy Nowenną do Miłosierdzia Bo-
żego wymarsz na Dróżki Pasyjne Pana Jezusa. W obchodzie tym uczestni-
czyli też pielgrzymi autokarowi z Brzezin w Archidiecezji Łódzkiej. Najpierw 
w drodze na sposób Jerozolimski ucałowaliśmy święte pęta na rękach Pana 
Jezusa w Świętej Piwnicy” pod kaplicą „U Kaifasza”. Następnie udaliśmy się 
do Doliny Męki Pańskiej za szczyt Kalwarii. Tam przy Kościele „Ecce Homo”, 

od skazania 
Pana Jezu-
sa na śmierć  
i odczytanie 
tzw. „Dekre-
tu Piłata”, 
roz p o c zę ł o 
się Miste-
rium Wiel-
kiego Piątku. 
Tego samego 
dnia o godz. 
18.00 rozpo-



9

częła się w kościele parafialnym Św. Rodziny wyjątkowa w swej wymowie 
„Liturgia Męki Pańskiej”, na którą składają się: Liturgia Słowa, Adoracja 
Krzyża, Obrzędy Komunii Św. oraz przeniesienie Pana Jezusa do Grobu Pań-
skiego. Na zakończenie tej Liturgii w żałobnej procesji zanieśliśmy Pana Je-
zusa do Kościółka Ukrzyżowania i Grobu na szczycie Kalwarii, gdzie zgodnie 
z tradycją i wcześniej ustalonym harmonogramem rozpoczęła się całonoc-
na Adoracja Jezusa w Grobie. 

•	 31 marca - Wielka Sobota. O godz. 8.00 w Grobie Pana Jezusa odśpiewa-
liśmy Godzinki o Grobie Pańskim, a od godz. 9.00 - 13.00 trwało w naszej 
kościele Świętej Rodziny tradycyjne poświęcenie pokarmów na stół Wiel-
kanocny, w Wygiełdowie o godz. 12.00 a w Szyszkowie o godz. 12.30. 

•	 1 kwietnia - W sobotni wieczór o godzinie 22.00 rozpoczęła się liturgia Wi-
gilii Zmartwychwstania Pańskiego, uroczysta i najbogatsza liturgia w cią-
gu roku oznajmiła nam zmartwychwstanie Chrystusa, co potwierdziliśmy 
udziałem w procesji rezurekcyjnej o 24.00 na szczycie Kalwarii.

•	 5 kwietnia - zostały oddane do renowacji lichtarze pod świece i paschał, 
krzyż i latarnie procesyjne, koszt renowacji to 
ponad 9 tyś. zł.

•	 7 kwietnia - została zlecona do wykonania w gó-
rach płaskorzeźba Świętego Floriana do prezbi-
terium kościoła Świętej Rodziny a w Krakowie 
relikwiarz.

•	 8 kwietnia - Niedziela Miłosierdzia Bożego. Po 
Mszy św. szkolnej odbyło się spotkanie z rodzi-
cami dzieci pierwszokomunijnych w Sali Różań-
cowej. W Godzinie Miłosierdzia rozpoczął się I 
Doroczny I Pełny Obchód Dróżek Zmartwych-
wstania Pana Jezusa, oraz zakończyła się No-
wenna do Bożego Miłosierdzia. Po Mszy Św. 
o godz. 17.00 odbyło się zebranie z rodzicami młodzieży bierzmowanej  
w tym roku.

•	 9 kwietnia - rozpoczęło się malowanie znacznej części kościoła Świętej Ro-
dziny i jego chóru.



10

•	 13 kwietnia - po reorganizacji Banku Spółdzielczego w Praszce zostało zmie-
nione konto bankowe naszej parafii. W związku z tym dostępne są na stoliku 
Rady Duszpasterskiej oraz prasy w kościele Świętej Rodziny nowe blankie-
ty do ewentualnego skorzystania do wpłat darowizn na rzecz naszej parafii. 
Krakowski Bank Spółdzielczy O/Praszka 35 8591 0007 0390 0930 1948 0001

•	 16 kwietnia - rozpoczęli chodzenie do na-
szych domów Pomocnicy Ewangelizacyjni  
i przedstawiciele Rady Duszpasterskiej, któ-
rzy wręczali imienne zaproszenie na uro-
czystość konsekracji naszego kościoła para-
fialnego. Zaproszenia te stanowią pamiątkę 
dla nas i przyszłych pokoleń po tej szczegól-
nej niepowtarzalnej uroczystości w naszej 
wspólnocie parafialnej. Zawierają one także 
wkładkę o historii życia św. Floriana, którego 
relikwie zostały wymurowane w ołtarz głów-
ny naszego kościoła. Został przywieziony  
z Wrocławia specjalistyczny podnośnik dzię-
ki któremu było można pomalować wieżę 
kościoła, sufit oraz resztę budynku kościel-
nego w najwyższych jego partiach a także 
zamontowano 4 duże żyrandole o wadze 60 
kg każdy oraz malowano dalsza część kościoła. 

•	 22 kwietnia - po Mszy świętej szkolnej o godzinie 9: 30 odbyło się spotkanie 
z rodzicami dzieci klas trzecich przygotowujących się do przyjęcia pierwszej 
komunii świętej. Natomiast po Mszy świętej popołudniowej o 17: 00 miało 
miejsce zebranie z rodzicami młodzieży bierzmowanej w roku 2018.

•	 24 kwietnia - zakończono malowanie kaplicy fatimskiej i Miłosierdzia Boże-
go oraz oszlifowano posadzkę w prezbiterium kościoła parafialnego.

•	 26 kwietnia - Firma Brązownicza z Krakowa odnowiła i zamontowała na 
powrót odnowione tabernakulum z kościoła Świętej Rodziny.

•	 27 kwietnia - została zamontowana w kaplicy Św. Stanisława Kostki kościo-
ła Świętej Rodziny kamienna tablica z historią parafii i kościoła z wypisa-
niem najważniejszych dat i wydarzeń z życia naszej parafii. 
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•	 28 kwietnia - wymieniono oświetlenie cudownego obrazu Kalwaryjskiej 
Matki Zawierzenia.

•	 29 kwietnia -  odbyła się Spowiedź św. dzieci przygotowujących się do 
pierwszej rocznicy Komunii Świętej.

•	 1 maja - odbyło się pierwsze nabożeństwo majowe podczas którego zosta-
ły poświęcone komże dla kandydatów na ministrantów. po godzinie 17:00 
odbyła się Msza święta dziękczynno- błagalna w intencji ludzi pracy miesz-
kańców naszego dekanatu z racji wspomnienia Świętego Józefa Rzemieśl-
nika.

•	 3 maja - odbyła się po sumie tradycyjna procesja i nabożeństwie majowym 
z kościoła Świętej Rodziny do kościoła sanktuaryjnego na pamiątkę poja-
wienia się w tym dniu na wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej krwawych 
łez.

•	 5 maja - zakończyła się akcja „kwiaty dla naszej Kalwarii”, każda z kaplic 
została zaopatrzona w kwiaty surfinie i pelargonie przez opiekunów naszej 
Kalwarii.

•	 6 maja - odbyła się niedziela promocji Wyższego Instytutu Teologicznego  
w Częstochowie, na którą przyjechali przedstawiciele tej uczelni.

•	 7 maja - rozpoczęły się prace restauracyjne schodów do naszych kościołów.

•	 7 i 8 maja - odbyły się próby liturgiczne dla dzieci przed pierwszą komunią 
świętą.

•	 9 maja - odbyła się generalna próba liturgiczna przed sakramentem 
bierzmowania.

•	 12 maja - odbyła się o spowiedź święta dla dzieci pierwszokomunijnych  
i ich rodzin a także dla kandydatów do bierzmowania ich świadków i rodzin.

•	 13 maja - na Mszy świętej o godzinie 8: 30 odbyła się uroczystość Pierwszej 
Komunii Świętej dla 43 osób w tym 25 dziewczynek i 18 chłopców, której 
przewodniczył Jego Ekscelencja ksiądz biskup profesor Antoni Długosz. Tra-
dycyjnie po tej Mszy świętej o 9: 30 w Domku Zwiastowania Matki Bożej 
miało miejsce Śniadanko dla tych dzieci a o 10: 00 nabożeństwo majowe.  
Do I Komunii Świętej przystąpili: Alan Bechta, Zuzanna Chwalińska, Kon-
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rad Dolny, Krystian Firsowicz, Daria Jabłońska, Nikola Koj, Zuzanna Kwaśna, 
Laura Lewandowska, Fabian Matusiak, Wiktor Napieraj, Nadia Noga, Son-
nia Noga, Amelia Orzeszyna, Dominik Orzeszyna, Bartosz Pamuła, Wiktoria 
Pamuła, Nadia Panek, Jakub Placek, Pola Pol, Emilia Popczyk, Alicja Pryszcz, 
Maja Przybylska, Nadia Pyzalska, Natalia Rong, Maciej Rusiniak, Alicja So-
kół, Wiktor Sołtysiak, Aleksandra Stachulec, Kinga Stasiak, Dominika Stop-
czyk, Kacper Strugała, Magdalena Szczykała, Grzegorz Szyszka, Filip Świder-
ski, Lena Świecak, Jakub Wątor,, Bartosz Wdowiak, Oliwia Wicher, Wiktor 
Wybraniec, Alicja Ziółkowska, Roksana Zygmunt, Tymoteusz Żydziak, Mi-
chał Pyzalski. Natomiast Na Mszy świętej o godzinie 17: 00 ksiądz biskup 
dr Andrzej Przybylski udzielił sakramentu bierzmowania 18 kandydatom  
a także przewodniczył pierwszemu w tym roku Nabożeństwu Fatimskiemu 
i procesji Różańcowej na osiedle w Praszce do „Krzyża Trudnych dni Prasz-
ki”. Do sakramentu Bierzmowania przystąpili: Zachariasz Adamus, Zuzanna 
Cebula, Joanna Grzywna, Adrian Justyński, Klaudia Kałwa, Jakub Koniecki, 
Paulina Kowalczyk, Zuzanna Małycha, Michał Matusiak, Łukasz Misiak, Mi-
chał Nir, Zuzanna Pamuła, Dawid Rzepka, Dominik Szyszka, Kinga Tkacz, 
Dawid Wieczorek, Oliwia Zaręba, Mateusz Zawadzki, Mikołaj Zawadzki.

•	 14 maja - rozpoczął się remont generalny schodów głównych i podjazdu 
dla niepełnosprawnych.

•	 16 maja - zostały umieszczone pod chórem kościoła marmurowe tablice 
z wypisanymi nazwiskami osób, które złożyły znaczniejsze ofiary na rzecz 
naszego kościoła parafialnego Świętej Rodziny i Sanktuarium Kalwaryjskie-
go: Bartosiak Anna, Bucyk Wanda, Chojnowscy Grażyna i Edward, Cho-
miakowska Maria, Chudziccy Jolanta i Krzysztof, Cichoń Helena i Henryk, 
Cieśla Urszula i Ireneusz, Czapliccy Janina i Jerzy, Czechowscy Bożena i Jan, 
Czerwińska Grażyna, Domańscy Barbara i Mieczysław, Dyląg Joanna i Miro-
sław, Falis Lucyna i Czesław, Frącek Karolina, Jacek i Małgorzata, Fundacja 
Familia Christiana, Gasińska Wiktoria, Gołąbek Zygmunt, Gracz Zofia i Je-
rzy, Grondzki Ludwika i Mieczysław, Grymel Aniela i Jan, Jama Zofia, Jaruga 
Bronisława i Henryk, Kaczmarek Małgorzata i Bogusław, Kalwaryjskie Brac-
two Męki Pańskiej, Kamińscy Anna I Rafał, Kamoś Zofia i Adam, Kansy Bo-
żena i Stefan, Karniewscy Bożena i Jacek, Kokocińska Janina, Korzeniowscy 
Irena i Leszek, Kościelny Jadwiga i Waldemar, Kozioł Renata i Antoni, Kozioł 
Renata i Antoni, Kryściak Anna i Tadeusz, Ks. kanonik Tadeusz Stępień, Ks. 
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prałat dr Roman Nir, (ofiarodawca dwóch dębowych konfesjonałów do ko-
ścioła Św. Rodziny a także części materiałów budowlanych- pustak max do 
tego kościoła), Ks. prałat dr Stanisław Gasiński, Ks. Prałat Rajmund Ocha-
bauer - Austra (fundator dzwonnicy i dzwonu Jezus), Ks. Proboszcz Roger 
Ibounig – Austria, Lisowiccy Elżbieta i Lutosław, Macheta Małgorzata i Ry-
szard, Makowczyńscy Teresa i Zygmunt, Malińscy Zofia i Bogdan, Marci-
niak Danuta i Bernard, Maślanka Małgorzata i Ryszard (fundator Kaplicy 
Świętego Jana Pawła II), Mazurkiewicz Halina, Mosiala Bożena i Jan, Mulas 
Krystyna i Edmund, Naróg Halina i Stanisław, Nir Stanisław, Noga Grażyna 
i Ryszard, Opioła Jadwiga i Jan, Paluch Maria i Zbigniew, Pawliński Wło-
dzimierz, Pazdan Olga i Jan, Pecela Maria, Piasecka Henryka (ofiarodaw-
ca konfesjonału do Sanktuarium), Pilarscy Urszula i Józef, Pilśniak Teresa  
i Stanisław, Pisniak Grażyna i Jan, Podyma Bożena i Andrzej, Pokorscy Józefa  
i Adam, Polak Alicja i Robert, Polak Zdzisława i Józef, Policht Elżbieta i Piotr, 
Poniatowscy Alina i Konstanty, Przybył Jolanta i Tadeusz, Ptasińscy Jolanta  
i Jarosław, Pychyńscy Paulina i Paweł, Pychyński Kazimierz (fundator Ka-
plicy Matki Bożej fatimskiej w Kościele Świętej Rodziny, Kaplicy Świętych 
Archaniołów i Cokołu Fatimskiego u podnóża Kalwarii, Dzwonu św. Józefa 
oraz zacheuszek), Raduccy Daniela i Edward, Raszewscy Marianna i Jan, 
Rasztar Helena i Władysław, Rychlik Helena i Ryszard, Sałata Mirosława  
i Paweł, Siostry Felicjanki, Sitek Teresa i Mirosław, Siudmak Ryszard, Siwik 
Maria i Lech, Sokół Czesława i Edward, Stoleccy Teresa i Andrzej, Strugała 
– bracia Przemysław i Mateusz, Strugała Iwona i Waldemar, Szczepańscy 
Irena i Krzysztof, Szczuka Honorata i Stanisław, Szmyt Katarzyna i Daniel, 
Szymańska Jolanta, Szymczykiewicz Teresa i Andrzej, Śliwańscy Danuta i Ta-
deusz, Visteon Poland S.A. (ofiarodawca dzwonu Maryja), Wicher Krystyna 
i Mariusz, Załoga Teresa i Ryszard, Zaręba Janina i Kazimierz, Zimnowoda 
Wiesława i Ireneusz. Zasadniczym fundatorem kościoła Parafialnego Świę-
tej Rodziny, Kaplicy: Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezuso-
wi oraz dzwonu Świętej Rodziny są tutejsi Parafianie. Na cześć i chwałę Je-
zusa Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego oraz matki Bożej Kalwaryjskiej 
w hołdzie z wdzięcznością i miłością JE ks. abp dr Stanisław Nowak złożył  
w ofierze z osobistych funduszy na Kalwarii w Praszce Kaplice: Dom Kajfa-
sza, Pierwszego, Drugiego i trzeciego Upadku Pana Jezusa, Bramę Zachod-
nią Jerozolimy, Wniebowzięcia Matki Bożej. Obraz Matki Bożej Częstochow-
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skiej (Kaplica Betlejem) i Świętego 
Jana Chrzciciela. Księża wspierają-
cy: Ks. bp dr Andrzej Przybylski, Ks. 
infułat dr Marian Mikołajczyk, Ks. 
kanonik dr Andrzej Kuliberda, Ks. 
kanonik dr Mariusz Trojanowski, 
Ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski, 
Ks. mgr Tomasz Śleziak.

•	 18 maja - została zainstalowana 
dziękczynna tablica ku modlitew-
nej pamięci z okazji 33. roczni-
cy kapłaństwa księdza prałata 
dr Stanisława Gasińskiego CSSH, 
upamiętniająca głównego pomy-
słodawcę i wykonawcę wiekopo-
mnego wydarzenia koronacji ko-
ronami papieskimi Kalwaryjskiej 
Matki Zawierzenia oraz organiza-
tora i budowniczego wszystkich 
obiektów sakralnych na Kalwarii 
w Praszce przez trzydzieści lat. 
Uchwała w tej sprawie została 
podjęta 19.02.2017 przez Para-
fialną Radę Ekonomiczną i Radę 
Duszpasterska Parafii Świętej Ro-
dziny oraz Kalwaryjskie Bractwo 
Męki Pańskiej a następnie pono-
wiona 27.10.2017 roku. Na cześć 
i chwałę Jezusa Miłosiernego oraz 
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, 
Królowej Palestyny, w hołdzie 
z wdzięcznością i miłością ks. prałat dr Stanisław Gasiński CSSH, koman-
dor Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, złożył  
w ofierze z funduszy osobistych, rodzinnych oraz jego przyjaciół w kraju 
i zagranicą: kościół kalwaryjski – prezbiterium z cudownym wizerunkiem 
Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, ołtarz boczny – Męczenników II Woj-
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ny Światowej, kaplice – Wieczernik, Zaśnięcia i Niepokalanego Poczęcia 
Matki Bożej, kościół Ecce Homo, dzwon Miłosierdzia Bożego (w kościele 
Ecce Homo) oraz dzwon Św. Stanisława Papczyńskiego (kościółek Grobku  
i Wniebowzięcia Matki Bożej), Mur Świątyni Jerozolimskiej, Betesdę, kapli-
cę Narodzenia Matki Bożej, kaplice Najświętszego Serca Pana Jezusa, kapli-
cę Królowej Palestyny, kaplicę Grobku Matki Bożej, kaplice Świętego Józefa, 
kaplicę Ogrójca, Świętej Weroniki, Płaczących Niewiast, u Heroda, kaplice 
Dróżek Paschalnych oraz Dróżek Matki Bożej i Świętego Józefa, Domku  
w Egipcie, Bramę Wschodnią Jerozolimy, Most na Cedronie. Ponad to Krzyż 
Trudnych Dni Praszki – zaczątek Kalwarii, Bramę Ośmiu Błogosławieństw, 
Statuę Ukoronowanej Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, ołtarz koronacyjny, 
Krzyż Papieski – Giewoncki, część terenu Kalwarii w Praszce, krzyże kal-
waryjskie, kościółek Ukrzyżowania i Grobu Chrystusa oraz kaplicę: Betle-
jem, Dom Annasza, Włożenie Krzyża, Spotkanie Pana Jezusa z Matką Bożą, 
Święta Weronika, Płaczące Niewiasty, Obnażenia Pana Jezusa, Przybicie do 
Krzyża, Zdjęcie z Krzyż, Wniebowstąpienie Pańskie. Także złożył w ofierze 
zadaszenie kościoła parafialnego Świętej Rodziny, zadaszenie dla chóru na 
szczycie Kalwarii, kącik pielgrzyma, kaplicę – Miłosierdzia Bożego, Świętego 
Stanisława Kostki, Salę Różańcową, teren nowego cmentarza, pomieszcze-
nia duszpasterskie towarzyszące kaplicy Domku Zwiastowania Matki Bożej, 
część mieszkalną plebanii.

•	 20 maja - po nabożeństwie majowym które miało miejsce na sumie o godz. 
11.00 odbyła się procesja do sanktuarium i zawierzenie dzieci komunijnych 
Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia z racji zakończenie Białego Tygodnia. Tra-
dycyjnie w niedzielę Zesłania Ducha Świętego odbyło się poświęcenie pól 
na Szyszkowie i Wygiełdowie po Mszach świętych a w Praszce na Mako-
wym Wzgórzu po Mszy świętej popołudniowej.

•	 21 maja - od tego dnia po terenie naszej parafii chodzili Pomocnicy Ewan-
gelizacyjni, którzy roznosi zaproszenia na główny odpust kalwaryjski, któ-
remu przewodniczył ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, świadek świętości 
Jana Pawła II, najbliższy Jego współpracownik. Zaproszenia stanowią pięk-
ną pamiątkę tego wydarzenia, które nigdy nie miało miejsca w historii na-
szego miasta i tego rejonu. W tym dniu rozpoczęły się również prace na 
terenie Kalwarii związane z wykonaniem trawy i zadbaniem o otoczenie 
wszystkich kaplic.
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•	 22 maja - roz-
poczęto budowę 
nowego obiektu 
sakralnego na tere-
nie naszej Kalwarii. 
Jest to Kaplica Na-
wiedzenia Świętej 
Elżbiety wchodząca  
w skład Dróżek 
Matki Bożej i Świę-
tego Józefa w której 
czcimy także Matkę 
Bożą Królową Pa-
lestyny. Jej święto 
ustanowił Święty 
Jan Paweł II. Kaplica 

ta stanowi fundację miejscowej ks. kustosza. O konieczności jej zaistnienia 
wielokrotnie wspominał ksiądz arcybiskup Stanisław Nowak, zaznaczając 
potrzebę takiego dopełnienia Dróżek Maryjnych na naszej Kalwarii. Było 
naszym pragnieniem, aby tą kaplicę poświęcił ksiądz kardynał Stanisław 
Dziwisz, który przybył na odpust kalwaryjski 12 sierpnia 2018 roku. 

•	 23 maja - pomalowano fundamenty, opaskę betonową kościoła Świętej 
Rodziny, Domu Parafialnego oraz Domku Zwiastowania Matki Bożej w tym 
kaplicy Świętego Rafała, patrona pielgrzymów. 

•	 24 maja - dokonano restauracji trzech kaplic na Kalwarii.

•	 25 maja - do Punktu Duszpasterskiego Nazaret przygotowano nowe pa-
miątki z Kalwarii w postaci; magnesów i kubków.

•	 28 maja - odbyła się wizyta ceremoniarza biskupiego z diakonami Wyższe-
go Seminarium Duchownego w Częstochowie przed konsekracją naszego 
kościoła parafialnego.

•	 30 maja - w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Praszce odbył się wie-
czór z klasyką; recital fortepianowy jednego z naszych lektorów pianisty 
Marka Cebuli.
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•	 31 maja - w uroczystość Bożego Ciała odbyła się tradycyjnie procesja do 
czterech ołtarzy na osiedlu A. Mickiewicza w Praszce.

•	 2 czerwca - przybyła pielgrzymka autokarowa z Warszawy z dzielnicy Ursus.

•	 4 czerwca - dokonano renowacji napędu zegara na kościele Świętej Rodzi-
ny oraz odnowiono 9 ławek zewnętrznych. 

•	 5 czerwca - nasze sanktuarium nawiedziła pielgrzymka dzieci komunijnych 
ze swoimi rodzicami i kapłanami z parafii świętej Katarzyny Aleksandryj-
skiej w Bielicach z diecezji Opolskiej.

•	 7 czerwca - na zakończenie oktawy Bożego Ciała po Mszy świętej o godzinie 
17: 00 odbyła się procesja do czterech ołtarzy a po procesji nastąpiło po-
święcenie wianków z ziół i kwiatów oraz błogosławieństwo dzieci. Asysta 
procesyjna z dziećmi została obdarowana słodkimi upominkami. 

•	 8 czerwca - przeżywaliśmy na Kalwarii drugi Doroczny Obchód Drogi Paschalnej, 
który zakończył się Mszą świętą i nabożeństwem czerwcowym przy figurze Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa w Alei księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

•	 9 czerwca - odbyła się pielgrzymka dzieci komunijnych z parafii Wniebo-
wzięcia Najświętszej Maryi Panny w Praszce.

•	 10 czerwca - miała miejsce 34 rocznica święceń kapłańskich naszego księdza 
prałata. Tego dnia o godzinie 17: 00 odbyła się próba liturgiczna przed kon-
sekracją kościoła parafialnego dla asysty procesyjnej i dzieci komunijnych, 
służby ołtarza, Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej. W tym dniu odbyło się 
także Zebranie Rady Duszpasterskiej i Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej 
w celu omówienia uroczystości konsekracji kościoła i podpisania na wieczną 
pamiątkę aktu oddania Świątyni Świętej Rodzinie na chwałę i cześć Boga Naj-
wyższego. Akt ten został odczytany podczas konsekracji kościoła.

•	 11 czerwca - w dalszym ciągu trwały prace porządkowe na Kalwarii a także 
w obejściu kościoła i Domu Parafialnego.

•	 13 czerwca - odbyło się kolejne w cyklu półrocznym Nabożeństwo o Uzdro-
wienie i Uwolnienie w ramach Nabożeństwa Fatimskiego.

•	 17 czerwca - miał miejsce w naszej wspólnocie parafialnej uroczysty dzień 
konsekracji kościoła parafialnego Świętej Rodziny. Dzień ten był zwień-
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czeniem trudu, modlitwy i ofia-
ry wszystkich tworzących naszą 
wspólnotę: kapłanów, pielgrzy-
mów i dobroczyńców a także tych 
którzy już odeszli do Domu Ojca  
a wraz z nami tworzyli te wspólno-
tę i wspierali budowę Parafialnego 
Wieczernika. 

•	 20-21 czerwca - ksiądz prałat od-
wiedził przyjaciół w Austrii oraz 
cmentarz w Pöllau w Górnej Austrii, 
gdzie znajduje się grób naszego do-
broczyńcy świętej pamięci księdza 
Rajmunda Ochabauer oraz Plac  
w rejonie miejskiego rynku nazwa-
ny jego imieniem z pomnikiem ze 
spiżu księdza Rajmunda. 

•	 22 czerwca - odbyła się Msza świę-
ta na zakończenie roku szkolnego  
i katechetycznego.

•	 24 czerwca - w uroczystość Naro-
dzenia Świętego Jana Chrzciciela 
odbyła się uroczysta Msza św. ku czci patrona kaplicy mszalnej w Szyszkowie. 
W tym dniu pożegnano także dotychczasowego wikariusza księdza Tomasza 
Śleziaka, który decyzją księdza arcybiskupa metropolity został mianowany 
administratorem parafii Wszystkich Świętych w Jedlnie i podziękowano mu 
za pięcioletnia pracę duszpasterską w naszej Parafii.

•	 25 czerwca - trwały dalsze prace przy wznoszeniu dwupoziomowej kaplicy 
Matki Bożej Królowej Palestyny i Nawiedzenie Świętej Elżbiety oraz Naro-
dzenia i Śmierci Św. Jana Chrzciciela.

•	 30 czerwca - do naszego sanktuarium przybyła pielgrzymka autokarowa  
z wiernymi parafii Łosów i Namysłów pod przewodnictwem księdza Grze-
gorza Kopij.
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•	 1 lipca - do naszej Parafii przybył ksiądz wikariusz Paweł Górecki w miejsce 
dotychczasowego wikariusza księdza Tomasza Śleziaka.

•	 8 lipca - w naszej parafii przebywał z posługą duszpasterską i Słowem Bo-
żym ksiądz Grzegorz Kopij.

•	11 lipca - do naszego sanktuarium przybyła 
pielgrzymka rowerowa z Kluczborka.

•	 13 lipca - odbyło się trzecie w tym roku Nabożeń-
stwo Fatimskie; także w tym dniu przybyła IX grupa 
Poznańskiej Pielgrzymki Pieszej zdążająca na Jasną 
Górę.

•	15 lipca - rozpoczęły się zapisy na doroczną 
Archidiecezjalną pielgrzymkę do Kalwarii Zebrzy-
dowskiej, Matki naszej Kalwarii, pod przewod-
nictwem Ks. Abp Stanisława Nowaka. 

•	17 lipca - nasza parafia otrzymała od Jego Eks-
celencji Ks. Biskupa Tommaso Caputo z Pompei 
we Włoszech dar relikwii błogosławionego Bar-
tolo Longo do powstałej na Kalwarii w Praszce 
kaplicy Królowej Palestyny, która w czasie od-
pustu kalwaryjskiego została poświęcona przez 
kardynała Stanisława Dziwisza. Błogosławiony 
Bartłomiej Longo zawierzył swe życie Matce 
Bożej Różańcowej oraz założył poświęcone Jej 

sanktuarium w Pompejach. Był doktorem prawa, realizował wielkie dzieła 
miłosierdzia: zakładał sierocińce, żłobki, szkoły, tworzył domy opieki oraz 
warsztaty pracy dla lokalnej młodzieży. Dzięki niemu powstało w Pompe-
jach zupełnie nowe miasto Królowej Różańca Świętego. To on zapocząt-
kował Nowennę Pompejańską, który dziś odmawiają miliony wiernych na 
całym świecie. Ufamy, że relikwie pierwszego błogosławionego świeckiego 
członka Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie, przy-
czynią się do rozpowszechnienia odmawiania różańca pompejańskiego. 

•	 21 lipca - nasze Sanktuarium odwiedził sekretarz stanu w Kancelarii Pre-
zesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej Pan Jacek Sasin z towarzy-



21

szącymi mu osobami. Wpisując się do 
kroniki naszego sanktuarium zanotował, 
że przybył się pokłonić się Kalwaryjskiej 
Matce Zawierzenia na Kalwarii w Prasz-
ce, aby z Jej oblicza czerpać siłę i energię 
do dalszej pracy dla Polski i modlić się  
o pomyślności dla naszej Ojczyzny. 

•	 22 lipca - odbyło się doroczne błogosła-
wieństwo pojazdów mechanicznych i po-
święcenie nowych z racji wspomnienia 
świętego Krzysztofa. Przy tej okazji odby-
ła się zbiórka ofiar do puszek w ramach 
akcji „1 grosz za 1 kilometr” organizowa-
na przez Miva Polska na rzecz misjonarzy.

•	 29 lipca - odbyły się uroczystości odpusto-
we ku czci Świętej Anny w Oleśnie pod 
przewodnictwem Prymasa Polski. Jedno-

cześnie było to 500 
lecie konsekracji 
tamtejszego kościo-
ła Sanktuaryjnego 
Świętej Anny. W 
uroczystości tej brali 
także udział przed-
stawiciele Kalwa-
ryjskiego Bractwa 
Męki Pańskiej z na-
szego Sanktuarium.

•	 1 sierpnia - 
przez parafie naszego dekanatu odbyła się pielgrzymka serc i stóp kapłań-
skich w intencji nowych powołań do służby Bożej. Pielgrzymowanie to odby-
wało się o chlebie i wodzie. Podczas drogi niesiono krzyż z napisem „Jezus, 
szukam właśnie ciebie”. Na rozpoczęcie pielgrzymki w naszym Sanktuarium 
została odprawiona Msza święta błagalna w intencji nowych powołań do ka-
płaństwa i zakonu, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Stanisław Nowak.
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•	 2 sierpnia - o godzinie 5: 30 wyruszyła spod naszego sanktuarium piel-
grzymka autokarowa do Kalwarii Zebrzydowskiej śladami św. Jana Pawła 
II. Nasza Parafia po raz trzydziesty wzięła udział w tym pielgrzymowaniu, 
organizowanym wcześniej przez 4 lata z parafii Św. App. Piotra i Pawła 
w Zawierciu. Po śmierci śp. ks. prałata Piotra Miklasińskiego z Zawiercia 
pielgrzymka ta przekształciła się w pielgrzymowanie Archidiecezjalne.  
W pielgrzymce tej wzięli udział pątnicy z różnych parafii naszej Archidiece-
zji, Wielunia, Dzietrznik, Praszki, Krzepic, Częstochowy, Zawiercia. 

•	 3 sierpnia - zakończono budowę kaplicy Matki Bożej Królowej Palestyny 
oraz dokonano renowacji kaplicy „U Kajfasza”.

•	 4 sierpnia - w auli katechetycznej o godzinie 15: 30 odbyło się zebranie 
Rady Duszpasterskiej i Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej oraz wszyst-
kich grup Apostolskich przed uroczystym Odpustem Kalwaryjskim.

•	 5 sierpnia - odbyła się próba liturgiczna przed uroczystym Odpustem Kal-
waryjskim dla liturgicznej służby ołtarza, asysty procesyjne, Kalwaryjskie 
Bractwa Męki Pańskiej.

•	 9-11 sierpnia - miało miejsce bezpośrednie przygotowanie do obchodów 
odpustowych na naszej Kalwarii.

•	 12 sierpnia - w naszej wspólnocie parafialnej odbył się główny Odpust Kal-
waryjski z uroczystą sumą i procesja zaśnięcia Matki Bożej. W trakcie tej 
uroczystości została poświęcona kaplica Matki Bożej Królowej Palestyny 
oraz Nawiedzenie Świętej Elżbiety. Uroczystości tej przewodniczył ksiądz 
Stanisław kardynał Dziwisz, obecny był również ksiądz abp Stanisław No-
wak. Na te obchody przybyli: Kawalerowie i Damy Zakonu Rycerskiego 
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Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie z całej Polski, Krakowskie Bractwo 
Kurkowe, władze cywilne wojewódzkie, powiatowe i miejskie w tym po-
słowie i senatorowie, przedstawiciele NSZZ Solidarność, strażacy. Na tą 
uroczystość przybyły liczne pielgrzymki autokarowe z Archidiecezji łódz-
kiej, katowickiej i częstochowskiej oraz inni przyjaciele Kalwarii w Praszce. 
Nasze miasto po raz pierwszy w swej historii gościło kardynała kościoła Po-
wszechnego. 
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•	 17 sierpnia - do naszego sanktuarium przybyła pielgrzymka autokarowa  
z wiernymi z dekanatu olsztyńskiego koło Częstochowy.

•	 19 sierpnia - od-
było się zakoń-
czenie Odpustu 
Kalwaryjskiego  
o godz. 10: 30 
w Kościółku 
Grobku Matki 
Bożej odby-
ło się krótkie 
nabożeństwo 
Maryjne. Na-
stępnie w uro-
czystej procesji 
przeszliśmy do kościoła Świętej Rodziny na sumę odpustową z dziękczynie-
niem za tegoroczne plony, której przewodniczył Jego Ekscelencja ksiądz abp 
Stanisław Nowak. W procesji Maryjnej brali udział także ksiądz infułat Ma-
rian Mikołajczyk oraz ksiądz prałat rektor dr hab. Marian Duda. 

•	 24 sierpnia - Mszą świętą o godzinie 6: 00 rano w kościele sanktuaryjnym 
w rozpoczęła się coroczna piesza pielgrzymka dekanatu pruszkowskiego na 
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Jasną Górę. Wyruszyła ona sprzed oblicza Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia 
pod hasłem „Duch, który umacnia miłość”. W pielgrzymce tej wzięło udział 
około 100 osób.

•	 25 sierpnia - tradycyjnie jako w ostatnią sobotę miesiąca sierpnia o godz. 
9: 00 Mszą świętą rozpoczęło się pielgrzymowanie wiernych z dekanatu 
Gorzów Śląski na naszą Kalwarię. W tym dniu o godzinie 14: 30 wyruszyła 
autokarowa pielgrzymka z naszej parafii do Częstochowy, by uczestniczyć 
w procesji Maryjnej z archikatedry na Jasną Górę. Podczas tej procesji ob-
raz Matki Bożej Częstochowskiej niosło także Kalwaryjskie Bractwo Męki 
Pańskiej.

•	 26 sierpnia - w kaplicy Wygiełdowie o 15: 00 miała miejsce uroczysta Msza 
święta ku czci Matki Bożej Częstochowskiej, patronki tamtejszej kaplicy.

•	 28 sierpnia - o godzinie 5: 30 wyruszyła wycieczka do Warszawy dzieci  
i młodzieży, która została zorganizowana przez pana senatora Grzegorza 
Peczkis, który był obecny na głównych odchodach Odpustu Kalwaryjskie-
go. Podczas tego wyjazdu młodzież zwiedzała też budynek Sejmu.

•	 1 września - przedstawiciele Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej z na-
szym księdzem prałatem uczestniczyli w obchodach 79 rocznicę wybuchu II 
wojny światowej w Wieluniu. Eucharystii tym dniu na fundamentach zbu-
rzonego kościoła farnego w Wieluniu przewodniczył ks. abp Wacław Depo 
metropolita częstochowski.

•	 2 września - przedstawiciele Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pańskiej z na-
szym księdzem prałatem uczestniczyli w obchodach w ku czci Matki Bożej 
Pocieszenia patronki Wielunia.

•	 3 września - po Mszy świętej wieczornej odbyło się spotkanie osób odpo-
wiedzialnych za katechezę w naszej parafii. Został ustalony porządek spo-
tkań formacyjnych na nowy rok szkolny 2018/2019.

•	 8 września - w święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny odbył się drugi 
doroczny, pełny obchód Dróżek Matki Bożej i Świętego Józefa.

•	 9 września po Mszy świętej o godzinie 8: 00 rano, odbyło się spotkanie  
z rodzicami młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania  
z klas 3 gimnazjum, a po mszy świętej popołudniowej odbyło się spotkanie 
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z rodzicami klas 7 i 8 szkoły podstawowej, którzy rozpoczęli dalszy etap 
przygotowania do przyjęcia tego sakramentu.

•	 12 września - 
wspomnienie 
Najświętszego 
Imienia Ma-
ryi szczególny 
dzień dla na-
szej parafii. 
Do południa, 
o godzinie 11: 
00 odbyła się  
w naszym 
Sanktuar ium 
Msza święta 
dla dekanatów 
działoszyńskie-
go, krzepickie-
go, morskiego, 
praszkowskie-
go, której prze-
w o d n i c z y ł 
ksiądz biskup 
profesor An-
toni Długosz z 
racji obchodów 
Dnia Chorego. 
Po południu  
o godzinie 17:00 odbyły się uroczyste obchody trzeciej rocznicy koronacji 
obrazu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia, której przewodniczył ks. dr An-
drzej Kuliberda, wikariusz biskupi Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, na 
tą Mszę świętą przybył także nasz rodak, ks. Dariusz Pilarski i ks. prałat Ma-
rian Stochniałek z Wielunia, ojciec duchowny kapłanów naszego dekanatu 
a także licznie zebrani wierni. Podczas tej Mszy świętej ks. prałat złożył Akt 
Zawierzenia naszej Parafii Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia. Kustosz Sanktu-
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arium, w imie-
niu wszystkich 
parafian i piel-
grzymów ofia-
rował Matce 
Bożej „Złotą 
Lilię” za łaski 
jakie nieustan-
nie spływają na 
naszą wspól-
notę parafialną 
przez 30 lat jej 
istnienia. 

•	 13 września - odbyło się piąte w tym roku Nabożeństwo Fatimskie w połą-
czeniu z Mszą świętą fatimską o uzdrowienie i uwolnienie dla duszy i ciała.

•	 14 września - w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, Święto naszej Kal-
warii zgodnie z dekretem księdza arcybiskupa metropolity odbył się pełny 
obchód Dróżek Pasyjnych na naszej Kalwarii.

•	 15 września - rozpoczęło się uroczyste Triduum ku czci św. Stanisława Kost-
ki patrona dzieci i młodzieży, Polski a szczególnie roku duszpasterskiego 
2018. Tradycyjnie modlitwy do świętego Stanisława Kostki – patrona Polski 
zanosiliśmy po Mszach świętych w jego kaplicy w naszym kościele parafial-
nym. W tym dniu odbyła się także 22 Pielgrzymka Czytelników i Przyjaciół 
Tygodnika Katolickiego Niedziela na Jasną Górę. Uroczystej Mszy świętej 
w tamtejszej bazylice przewodniczył ks. abp Wacław Depo. W tym wyda-
rzeniu brali udział także przedstawiciele Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pań-
skiej.

•	 16 września - po Mszy świętej wieczornej w auli katechetycznej odbyło 
się pierwsze spotkanie Klubu Europa Christi przy naszym sanktuarium pod 
przewodnictwem ks. dr Stanisława Gasińskiego. Według zamierzeń Klub 
Europa Christie jest to zespół osób, które kochają swoją Ojczyznę - Polskę 
i mają głębokie rozeznanie w sprawach kultury chrześcijańskiej. Forma-
cji osób, które chcą włączyć się w to dzieło służą comiesięczne spotkania  
w każdą trzecią niedzielę miesiąca. Zapraszamy wszystkich chętnych do 
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skorzystania z tej propozycji pogłębienia religijnego i kulturalnego. Dla roz-
propagowania tego sposobu formacji chrześcijańskiej zostały przygotowa-
ne specjalne zaproszenia, które rozdano po Mszach świętych.

•	 18 września - Święto św. Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży Pol-
ski, patrona tego roku duszpasterskiego, w dzień imienin księdza arcybi-
skupa Stanisława Nowaka a także dzień imienin i przeddzień urodzin nasze-
go Ks. prałata Stanisława Gasińskiego. W tym dniu o godzinie 17:00 odbyła 
się uroczysta Msza święta imieninowa podczas której modliliśmy się za 
solenizantów, dzieci i młodzież w ich patronalne święto. Tej modlitwie  
i wszystkim zebranym towarzyszyła też osoba księdza Tomasza Śleziaka - 
poprzedniego wikariusza naszej parafii, który wygłosił podczas Mszy świę-
tej homilię okolicznościową o świętym Stanisławie. Po tej Eucharystii odby-
ła się Agapa w Domku Zwiastowania Matki Bożej dla wszystkich przybyłych.

•	 24 września - dokonano udoskonalenia i przerobienia przez ślusarzy bramy 
gospodarczej prowadzącej na naszą Kalwarię. Natomiast przy wejściu do 
Domu Parafialnego zostały odrestaurowane płytki ceramiczne.

•	 29 września - przybyła do naszego sanktuarium pielgrzymka autokarowa 
z parafii Matki Bożej Częstochowskiej w Częstochowie, pod przewodnic-
twem naszego rodaka księdza Dariusza Pilarskiego.

•	 4 października - w ramach trwającego jubileuszowego roku setnej rocznicy 
otrzymania przez św. Ojca Pio stygmatów, w naszej parafii zawiązała się 
Grupa Modlitewna św. Ojca Pio, która będzie modli się w intencji nowych 
powołań do kapłaństwa, życia zakonnego i misyjnego a także za osoby po-
wołane i realizujące swoje powołanie. Spotkania tej grupy odbywają się  
w każdy czwartek o godz. 16.30 w kaplicy Miłosierdzia Bożego, gdzie znaj-
dują się relikwie św. Ojca Pio.

•	 6 października - w tym dniu z naszej parafii wyjechała kilkunastoosobowa 
grupa przedstawicieli młodzieży do Warszawy na „Stadion Młodych”. Była 
to akcja zorganizowana przez Ogólnopolskie Duszpasterstwo Młodzieży, 
która włączała się w odbywający się w Rzymie Synod Biskupów dotyczący 
ludzi młodych.

•	 13 października - do naszego Sanktuarium przybyły dwie pielgrzymki au-
tokarowe: z parafii Podlesie z diecezji kieleckiej a także z Olkusza w die-
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cezji sosnowieckiej. W tym dniu odbyło się także, ostatnie już w tym roku 
Nabożeństwo Fatimskie z Mszą świętą o uzdrowienie i uwolnienie duszy  
i ciała. Słowo Boże wygłosił do nas ksiądz Stefan Leśniewski nowy proboszcz  
w Parafii Dalachów. Nabożeństwo to jak zawsze zgromadziło wielu wier-
nych także z różnych, okolicznych parafii.

•	 14 października - przypadał XVIII Dzień Papieski pod hasłem Promienio-
wanie Ojcostwa. Tradycyjnie przed naszym kościołem po Mszach świętych 
została zebrana zbiórka ofiar do skarbonek na fundusz stypendialny Fun-
dacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która wspomaga duchowo i materialnie 
uzdolnioną młodzież z ubogich rodzin.

•	 15 października - o godz. 6:00 rano z przed naszego Sanktuarium wyruszy-
ła pielgrzymka autokarowa do Warszawy na Kongres Europa Christi pod 
hasłem; Wizja Europy w ujęciu św. Jana Pawła II. Wyjazd na ten Kongres 
poprzedziła modlitwa przed cudownym obrazem Kalwaryjskiej Matki Za-
wierzenia. 
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•	 17 października - dokonano wstępnych, jesiennych prac porządkowych na 
naszej Kalwarii.

•	 21 października - w godzinach popołudniowych odbyła się próba liturgicz-
na dla służby ołtarza asysty procesyjnej i Kalwaryjskiego Bractwa Męki Pań-
skiej przed uroczystością Matki Bożej Królowej Palestyny.

•	 28 października - odbyła się w naszym Sanktuarium historyczna uroczystość 
ku czci Matki Bożej Królowej Palestyny, którą 21 stycznia 1994 roku św. Jan 
Paweł II ustanowił patronką dla Zakonu Rycerskiego Świętego Grabu Boże-
go w Jerozolimie. Członkiem tego Zakonu w randze komandora jest ks. pra-
łat dr Stanisław Gasiński CSSH, odznaczony Srebrnym i w tym dniu Złotym 
Orderem Glorii Polskiego Zwierzchnictwa OESSH, fundator i budowniczy 
pierwszej w Polsce kaplicy Matki Bożej Królowej Palestyny. Było to szczegól-
ne wyróżnienie dla naszego Sanktuarium, ponieważ pierwszy taki obchód 
odbył się w 2017 roku, w ostatnią niedzielę października odbył się na Jasnej 
Górze. Przewodniczył mu wtedy ksiądz kardynał Kazimierz Nycz, metropo-
lita warszawski, który jest Wielkim Przeorem Zwierzchnictwa w Polsce.  
W tym dniu licznie zgromadzeni przedstawicielem Zakonu Świętego Grobu 
Bożego w Jerozolimie pod przewodnictwem JE ks. bpa profesora Antonie-
go Długosza z Częstochowy prosili wspólnie z naszą parafią, o wstawiennic-
two swojej patronki, klękający tym razem przed wizerunkiem Kalwaryjskiej 
Matki Zawierzenia oraz w miejscu, gdzie znajduje się pierwsza w Polsce 
kaplica Matki Bożej Królowej Palestyny. Owe, drugie uroczystości w Polsce, 
na Kalwarii w Praszce, ku czci Matki Bożej Królowej Palestyny poprzedził 
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koncert charytatywny na rzecz Ziemi Świętej księdza biskupa Antoniego 
Długosza oraz chóru Laudemus Mariam z katedry gliwickiej i parafii p.w. 
Świętego Bartłomieja w Gliwicach. Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego 
w Jerozolimie wywodzi się z założonej w 1099 roku przez Gotfryda z Bouil-
lon kapituły. Początkowo. Początkowo zakon stanowiło 20 kanoników spra-
wujących służbę duszpasterską i 50 rycerzy krzyżowych wywodzących się 
z najlepszych domów rycerskich. Podlegali oni zwierzchnikowi Kościoła ła-
cińskiego w Ziemi Świętej czyli biskupowi Jerozolimy. Kapituła składała się  
z duchownych i rycerzy, jednak szybko dominującą rolę zaczęli odgrywać 
kapłani. Regułę św. Augustyna nadał im patriarcha Arnulf z Rohez (1114 
r.). W 1122 r. zatwierdził ją papież Kalikst I. W czasach stacjonowania w Pa-
lestynie do XIII 
wieku podsta-
wowym obo-
wiązkiem tego 
Zakonu było 
oprowadzanie 
p ie lgrzymów 
po Ziemi Świę-
tej i obrona 
Grobu Pana 
Jezusa przed 
niewiernymi. 
To dzięki temu 
Zakonowi uda-
ło się zacho-
wać miejsca 
w Ziemi Świę-
tej związane z 
ziemskim ży-
ciem Jezusa 
Chrystusa. Do 
Polski Zakon 
Rycerski Świę-
tego Grobu 
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Bożego w Je-
rozolimie spro-
wadził w 1163 
roku możno-
władca Jaksa  
z rodu Gry-
fitów, który 
u f u n d o w a ł 
klasztor w Mie-
chowie. Tam 
też powstała 
Bazylika Grobu 
Bożego, na-
stępnie kościół pw. Św. Jana Chrzciciela w Gnieźnie, Bazylika Bożogrobców 
w Przeworsku, kościół Bożogrobców pw. Narodzenia Św. Jana Chrzciciela  
w Chełmie k. Bochni i inne. Zakon ten na przestrzeni wieków prowadził 
w Polsce działalność charytatywną, duszpasterską, organizował szpitale, 
szkoły. Obecnie Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego działa w 40 krajach 
a jego Wielkim Mistrzem jest kardynał Edwin O’brein, rezydujący w Wa-
tykanie. Zakon Rycerski aktywnie wspiera 90 000 chrześcijan w Jordanii, 
Palestynie, Izraelu i na Cyprze. Na przykład dotuje około 80% zwyczajnego 
budżetu Patriarchy łacińskiego Jerozolimy, utrzymuje i prowadzi w Ziemi 
Świętej 44 szkoły podstawowe i zawodowe, do których uczestniczą dzieci 
niezależnie od pochodzenia i wyznania wiary. 

•	 1 listopada - uroczystość Wszystkich Świętych w tym dniu przed główną 
Mszą świętą o godzinie 11: 00 odbyła się procesja żałobna po terenie Kal-
warii do Miejsca Pamięci Ofiarodawców na rzecz tego dzieła. Podczas tej 
procesji modliliśmy się w wypominkach jednorazowych za naszych zmar-
łych.

•	 6-8 listopada - odbywały się jesienne porządki na terenie Kalwarii.

•	 11 listopada - czciciele Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia oddali hołd obroń-
com granic naszej Ojczyzny. Uroczystości rozpoczęły się w kościele Świętej 
Rodziny Mszą św. za Ojczyznę, której przewodniczył abp Stanisław Nowak,  
a towarzyszyli mu księża proboszczowie z Praszki: ks. prał. Stanisław Gasiński – 
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kustosz Kalwarii w Praszce i ks. kan. Ireneusz Skrobot z parafii pw. Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny. Witając wszystkich zebranych, kustosz Kalwarii  
w Praszce powiedział między innymi; „Dziś jako prawdziwi patrioci, chcący 
jak najlepiej dla naszej Ojczyzny, powinniśmy jednoczyć się przede wszyst-
kim w trudnych sytuacjach wymagających naszej zgody i współpracy. To 
podstawowe przesłanie tego pamiętnego dnia, w którym chcemy objąć 
modlitewną pamięcią Obrońców Granic Polski, którzy oddali za nią życie, 
walcząc na ziemi wybuchu II wojny światowej”. W kazaniu abp Stanisław 
Nowak powiedział z kolei: – Na pobliski Wieluń padły pierwsze bomby  
o trzy i pół minuty wcześniej niż na Westerplatte, miasto pogrążyło się  
w strasznej ciemności. Przez tę ziemię, przez Prosnę, przez Praszkę w stro-
nę Krzepic, Opatowa szły wojska niemieckie. To tu były pierwsze próby 
obrony granic i tu Straż Graniczna broniła Polski. Chcemy pokazać to miej-
sce światu. Skoro Kalwaria w Praszce jest ekspiacją za grzechy – za wybuch 
II wojny światowej, podczas której zginęło ponad 6 mln Polaków i doszło do 
wyniszczenia narodu, do holokaustu; wojny, która była straszną moralną 
wojną łamiącą sumienia – chcemy przepraszać właśnie tutaj, gdzie – jak 
„odkrył” tutejszy kustosz i co potwierdzili na piśmie świadkowie – Straż 
Graniczna próbowała bronić Polski. Błogosławię dziś to Miejsce Ojczyź-
niane dedykowane Obrońcom Granic naszej Ojczyzny. Zakończył homilię 
abp Nowak. Po Eucharystii o godz. 12.00 uczestnicy uroczystości przy biciu 
dzwonów we wszystkich kalwaryjskich kościołach i kościółkach zaśpiewali 
hymn Polski. Następnie ks. dr Gasiński wspólnie z wikariuszem ks. Pawłem 
Góreckim i Kalwaryjskim Bractwem Męki Pańskiej złożył Księdzu Arcybi-
skupowi podziękowanie za dar modlitwy za Ojczyznę i umocnienie Bożym 
słowem. Równie serdeczne podziękowanie złożył wszystkim licznie zebra-
nym. Ponadto ks. kustosz wyrazy wdzięczności skierował do tych, którzy 
przygotowali Miejsce Pamięci „Obrońcom Granic Naszej Ojczyzny” na czele 
z artystami z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Po błogosławieństwie 
kończącym Eucharystię w kościele Świętej Rodziny zebrani przy dźwiękach 
pieśni „My, Pierwsza Brygada” procesjonalnie przeszli na szczyt Kalwarii. 
Tam, od południowo-zachodniej strony, ksiądz Arcybiskup poświęcił Miej-
sce Pamięci dedykowane Obrońcom granic naszej Ojczyzny. W miejscu tym 
od 1938 r. znajdował się Obserwacyjno-Strzelecki Punkt Polskiej Obrony 
nad dawną granicą z Niemcami, określany mianem „Bunkier”, co podkre-



34

ślił narrator Marcin Zawadzki. W swoim przemówieniu powitalnym na tym 
miejscu ks. prał. Gasiński zaznaczył m.in.: – „Dzieje naszej Ojczyzny to rzad-
ko dni szczęśliwe i spokojne, tak jak obecnie. Częściej życiu naszych roda-
ków towarzyszyła groza, lęk przed wrogiem, przed nieprzyjaznymi zapę-
dami ościennych krajów. Dlatego w okresie międzywojennym pojawił się 
w miejscu, gdzie się znajdujemy, Obserwacyjno-Strzelecki Punkt Polskiej 
Obrony nad dawną granicą z Niemcami. Wskazują na to tak jego pozostało-
ści, jak i zeznania złożone na piśmie przez dawnych właścicieli tego terenu. 
Owi funkcjonariusze Straży Granicznej, żołnierze Wojska Polskiego, których 
tu upamiętniamy, w obliczu agresji niemieckiej na Polskę stanęli w obronie 
wolnej, niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej. Pamięć o ich ofierze jest na-
szym obywatelskim obowiązkiem. Dzisiaj, odsłaniając tę tablicę w miejscu 
ich służby, oddajemy należną im cześć, jednocześnie zobowiązując się do 
kultywowania pamięci o ich bohaterstwie i poświęceniu. Nad tablicą i go-
dłem znajduje się zwycięski krzyż, pod którym anioł pokoju – obejmowany 
przez anioła śmierci – składa kwiaty” . W dalszej części uroczystości został 
odśpiewany hymn państwowy i wciągnięta flaga na maszt przez funkcjona-
riuszy Straży Granicznej. Następnie tablicę pamięci odsłonili: poseł na Sejm 
RP Leszek Korzeniowski, starosta oleski Stanisław Belka, przewodniczący 
Rady Miejskiej w Praszce Bogusław Łazik, kpt. Agnieszka Horodyska z opol-
skiej Straży Granicznej. Później nastąpiło złożenie przed pomnikiem kwia-
tów i zniczy przez abp Stanisława i kustosza Kalwarii w Praszce. Następnie 
wieńce złożyli: Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej, przedstawiciele Pra-
wa i Sprawiedliwości powiatu oleskiego z pełnomocnikiem powiatowym 
Krzysztofem Chudzickim, Tomaszem Szymańskim oraz radnym z Praszki Jó-
zefem Pilarskim, NSZZ „Solidarność” w Praszce z Waldemarem Kościelnym, 
Państwowa Straż Graniczna z Opola oraz inni przedstawiciele władz pań-
stwowych i samorządowych. Na zakończenie zabrali głos: poseł, starosta  
i przewodniczący Rady Miejskiej, którzy wyrażali wdzięczność ks. prał. Sta-
nisławowi Gasińskiemu za „odkrycie” tego miejsca i ukazanie go w tak szcze-
gólnym czasie 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości oraz w tak 
wymownej symbolice tego monumentu. Z tego miejsca jest piękny widok 
na dawny teren III Rzeszy i drogę prowadzącą na dawne przejście graniczne 
w Praszce. W niepodległościowych uroczystościach na Kalwarii w Praszce 
oprócz wyżej wymienionych osób wzięli udział: przedstawiciele wojewo-
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dy opolskiego, 
funkcjonariu-
sze Straży Gra-
nicznej z Opo-
la, Państwowa 
Straż Pożarna 
z Olesna z z-cą 
ko m e n d a nta 
mł. bryg. Mar-
kiem Kuchar-
czykiem oraz 
OSP z Praszki, 
na czele z pre-
zesem Jerzym 
Gracz, przed-
stawiciele sa-
morządu Gmi-
ny Praszka, s. 
Inga Owcza-
rek – wikaria 
prowincjalna 
Sióstr Felicja-
nek z Krakowa, 
poczty sztan-
darowe: NSZZ 
„Solidarność” 
z Praszki i Ko-
złowic, OSP  
z Praszki, Gim-
nazjum im. 
Ojca Św. Jana 
Pawła II oraz 
Szkoła Podsta-
wowa im ks. 
kard. Stefana 
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Wyszyńskiego w Praszce, harcerze ze ZHP z Praszki, Kalwaryjskie Bractwo 
Męki Pańskiej, mieszkańcy miasta i okolicy. Po południu w kościele Wnie-
bowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Praszce Ks. Abp przewodniczył dru-
giej Eucharystii za Ojczyznę także wspólnie z księżmi proboszczami prasz-
kowskich parafii, polecając Bogu sprawy Ojczyzny. W czasie tej Mszy św. 
podkreślił, że Ojczyzna to nasza kochana Matka. Modlimy się za nią, jak 
tylko umiemy, i błagamy, żeby Polska nie zginęła. 

•	 15 listopada - ślusarz wykonał i zamontował mocowania do feretronów 
procesyjnych z Kalwaryjską Matką Zawierzenia i Matką Boża Królową Pale-
styny oraz wykonał i zamontował specjalny pojemnik na łatwopalny węgiel 
drzewny do kadzidła.

•	 19 listopada - elektrycy z Kluczborka restaurowali oświetlenie zewnętrzne 
przy kościele Świętej Rodziny.

•	 22 listopada - firma ciesielska podcinała na Kalwarii stare zmurszałe drze-
wa owocowe, które zagrażały bezpieczeństwu przechodzących wokół nich 
i w których gnieździły się szerszenie.

•	 23 listopada - zamontowane zostały dodatkowe tablice informacyjne na 
terenie Kalwarii oraz w Alei ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Praszce.

• 25 listopada - odbyło się zebranie Parafialnej Rady Ekonomicznej i Rady 
Duszpasterskiej Parafii Świętej Rodziny oraz Kalwaryjskiego Bractwa Męki 
Pańskiej na Kalwarii w Praszce. Zebrani wystosowali swoje Słowo do para-
fian i przyjaciół Kalwarii w Praszce. Oto jego treść: 

SŁOWO PARAFIALNEJ RADY EKONOMICZNEJ 
I RADY DUSZPASTERSKIEJ PARAFII ŚWIĘTEJ RODZINY 

ORAZ KALWARYJSKIEGO BRACTWA MĘKI PAŃSKIEJ 
NA KALWARII W PRASZCE – 25 LISTOPADA 2018 ROKU

 Kończący się jubileuszowy rok 2018, w którym przeżywaliśmy 30. 
rocznicę powołania do istnienia Parafii Świętej Rodziny oraz 15. rocznicę po-
wstania Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego na Kalwarii w Praszce, obfity był 
w niezapomniane, szczególne wydarzenia. Należy do nich zaliczyć przede 
wszystkim: poświęcenie kościoła Ecce Homo w Dolinie Męki Pańskiej (funda-
cja); konsekracja kościoła parafialnego Świętej Rodziny; poświęcenie kaplicy 
Matki Bożej Królowej Palestyny, Nawiedzenia św. Elżbiety i bł. Bartolo Longo 
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(fundacja); złożenie Kalwaryjskiej Matce Zawierzenia „Złotej lilii” jako wotum 
od Parafian za łaski, jakie nieustannie spływają na naszą wspólnotę parafial-
ną przez 30 lat jej istnienia i na nas samych (wcześniej „Złote róże” jako wo-
tum złożyli JE. Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz i Ks. Arcybiskup Wacław Depo, 
metropolita częstochowski); w 100. rocznicę odzyskania przez Polskę nie-
podległości przygotowanie do poświęcenia Miejsca Ojczyźnianego na szczy-
cie naszej Kalwarii, dedykowanego obrońcom granic naszej Ojczyzny, któ-
rzy oddali życie za niepodległą Polskę na ziemi wybuchu II wojny światowej.  
W miejscu tym od 1938 roku znajdował się obserwacyjno-strzelecki punkt 
polskiej obrony nad dawną granicą z Niemcami, określany mianem „Bunkier”.  
  Naszym pragnieniem jednak było, aby w jubileuszowym roku przede 
wszystkim doprowadzić do konsekracji kościoła parafialnego Świętej Rodziny, 
co wiązało się z wielkim wysiłkiem finansowym. O ile inne prawie wszystkie 
obiekty sakralne na naszej Kalwarii stanowią fundację, o tyle kościół parafialny 
w największym stopniu powinien być dziełem samych parafian. Do konsekracji 
naszego kościoła brakowało kilku istotnych elementów, co wiązało się z bardzo 
poważnymi wydatkami finansowymi, jak na możliwości naszej parafii (oświe-
tlenie, odmalowanie wnętrza, wykonanie rzeźby św. Floriana i jego relikwiarza 
do prezbiterium, remont schodów). Wielu naszych parafian złożyło na ten cel, 
w miarę możliwości, większą ofiarę podczas ubiegłorocznej wizyty duszpaster-
skiej, a także w późniejszym czasie. Jednak była to tylko część naszych parafian. 
Aby uniknąć zadłużenia, proponowaliśmy w swoim słowie z dnia 19.11.2017 
roku, jako Parafialna Rada Duszpasterska, by w obliczu zaistniałej sytuacji – po-
cząwszy od lutego, a skończywszy w czerwcu 2018 roku – raz w miesiącu odby-
ła się zbiórka po domach, przeprowadzona przez przedstawicieli Rady Duszpa-
sterskiej. Od naszej ofiarności i zaangażowania zależało godne przygotowanie 
naszego kościoła do jego konsekracji. Z tego miejsca bardzo gorąco dziękujemy 
wszystkim, którzy wówczas pozytywnie odpowiedzieli na nasz apel. Ofiarodaw-
com, a także zbierającym ofiarę serdeczne Bóg zapłać. Pamiętamy o Was w mo-
dlitwie. Ofiarodawców, którzy złożyli znaczne datki, upamiętniliśmy – wypełnia-
jąc nasze postanowienie – przez umieszczenie ich nazwisk na, umiejscowionych 
pod chórem, marmurowych tablicach, które stały się niemym świadkiem ich 
miłości do Boga i Jego Kościoła. 

Arcybiskup Jan Paweł Woronicz ( 1757 – 1829 ), Prymas Królestwa Pol-
skiego, mówił o takich osobach: „Wy zaś, co Opatrzności wznosić macie mury, 
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każcie swoimi imiony wyrzynać marmury, żeby Polak, czytając w nich prawidła 
swoje, poznał Was w kolebce, zapominał w grobie”. Żaden dar złożony Bogu 
nie zostanie bez Jego nagrody. Cieszymy się bardzo każdym gestem pomocy  
i zrozumienia potrzeb, który otrzymaliśmy z Waszej strony. Z wielkim przeję-
ciem musimy jednak stwierdzić, że poniesione koszty wszystkich przedsięwzięć 
są nieproporcjonalnie większe w stosunku do sumy dotychczasowych ofiar. Dla-
tego prosimy Was o dalsze wsparcie finansowe. Jako jedna rodzina Boża dążmy 
do ostatecznego uregulowania zaległości związanych z przygotowaniem kościo-
ła Świętej Rodziny do jego konsekracji, a Bóg niech za każdy przejaw ofiarności 
odpłaci obfitymi łaskami swego Miłosierdzia Wam i Waszym Rodzinom. Ufamy, 
że i tym razem wielu z Was odpowie pozytywnie na nasz apel. Kościół to nasz 
Dom Boży. takim trzeba go widzieć i traktować. My go budujemy, wykańczamy 
i upiększamy, aby służył nam, naszym dzieciom, wnukom i kolejnym, da Bóg, 
pokoleniom. Prosimy o ofiarność, abyśmy mogli finansowo dokonać tego, co 
liturgicznie uroczyście dokonało się podczas konsekracji naszego kościoła para-
fialnego 17 czerwca 2018 roku.
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SZCZEGÓLNI OFIARODAWCY 
KOŚCIOŁA SANKTUARYJNEGO 

KALWARYJSKIEJ MATKI ZAWIERZENIA  
NA KALWARII W PRASZCE

1. Staraniem pierwszego proboszcza Parafii Świętej Rodziny i kustosza Kal-
warii w Praszce ks. prałata dr Stanisława Gasińskiego CSSH, parafia Św. 
Rodziny w Praszce zakupiła w 1988 roku działkę nr 94/1 o powierzch-
ni 1042 m2 wraz z budynkiem gospodarczym, z którego zaadoptowano 
tymczasowe miejsce modlitwy dla nowo powstałej parafii Świętej Rodziny  
w Praszce. 

2. W 2002 roku ks. prałat Stanisław Gasiński za swoje fundusze osobiste  
i rodzinne zafundował całe prezbiterium kościoła kalwaryjskiego w tym: 
wierną kopię cudownego wizerunku Matki Bożej Kalwaryjskiej, dębową 
nastawę ołtarzową, marmurową niszę z relikwiami św. Krzyża, tabernaku-
lum, obraz olejny przedstawiający moment poświęcenia miejscowego ob-
razu Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia w Kalwarii Zebrzydowskiej przez 
Ojca Świętego Jana Pawła II oraz obraz olejny o szerokości 9 metrów, 
przedstawiający Świętego Jana Pawła II z Jego relikwiarzem oraz procesję 
przyjęcia cudownego wizerunku Kalwaryjskiej Matki Zawierzenia przez 
wiernych w Praszce, po poświęceniu przez Świętego Papieża w Kalwarii 
Zebrzydowskiej 19.08.2012 roku. Ponad to, ksiądz proboszcz zafundował 
dębowy boczny ołtarz poświęcony męczennikom II Wojny Światowej zie-
mi wieluńskiej, Wieczernik, kaplice; Niepokalanego Poczęcia i Zaśnięcia 
Matki Bożej. Ks. Kustosz dzięki pomocy swoich przyjaciół w Polsce i za 
granicą przeprowadził kapitalny (całościowy) remont i rozbudowę pierw-
szego tymczasowego miejsca modlitwy od strony wschodniej i zachodniej. 

3. Stanisław Nir zafundował cztery ozdobne lampy oświetleniowe. 

4. Parafia św. Rodziny zafundowała ławki do kościoła kalwaryjskiego. 

5. Stacje Drogi Krzyżowej wyrzeźbione w drewnie zafundowały  
następujące osoby:  
I –  Rodzice młodzieży bierzmowanej w 2003 roku  
II –  Ks. Stanisław Gasiński  
III –  Krystyna i Edmund Mulas  
IV –  Wiktoria Gasińska, mama ks. kustosza, która złożyła  
 w ofierze także paramenty liturgiczne 
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V do IX – Parafianie parafii św. Rodziny w Praszce  
X i XI – Parafianie parafii Mutterstadt w Niemczech  
XII –  Mieszkańcy Wygiełdowa  
XIII –  Daniela Fidor i Anastazja Gięć  
XIV –  Urszula i Józef Pilarski  
oraz inni wierni, którzy w miarę swych możliwości wspomagali to dzieło 
ewangelicznym „wdowim groszem”. 

SZCZEGÓLNI OFIARODAWCY 
KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO 

ŚWIĘTEJ RODZINY NA KALWARII W PRASZCE 

1. Ks. Prałat Raimund Ochabauer – Austria (Dzwonnica oraz dzwon im. Jezusa) 

2. Ks. Prałat Roman Nir – USA (Posadzka marmurowa w prezbiterium oraz 
10 tyś cegły max) 

3. Ks. Prałat Stanisław Gasiński – miejscowy proboszcz (Kaplica Miłosier-
dzia Bożego, Kaplica św. Stanisława Kostki, posadzka w zakrystiach, klat-
ce schodowej,  przednich chórach, w Sali Różańcowej.) 

4. Kazimierz Pychyński s. Lucjana i Florentyny – Praszka (Kaplica Matki 
Bożej Fatimskiej, kaplica Św. Rafała Archanioła, Cokół Fatimski, Dzwon 
im. św. Józefa, zacheuszki.) 

OFIARODAWCY 
TERENU KALWARII W PRASZCE

W historycznym kontekście wielkiego wydarzenia, jakim było erygo-
wanie Kalwarii w Praszce i poświęcenie Dróżek Pasyjnych, Paschalnych oraz 
Matki Bożej i Świętego Józefa przez Jego Ekscelencję ks. Arcybiskupa dra Sta-
nisława Nowaka, należy z wielką wdzięcznością podkreślić osoby, które ofia-
rowały swoje działki notarialnym aktem darowizny na rzecz powstałej Kalwa-
rii w Praszce. W obręb owego terenu sakralnego wchodzą następujące numery 
działek: 
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Nr 81/2  – darowizna Pana Eligiusza Grądzkiego  
Nr 86 – darowizna Pani Lidii Kudzbalskiej  
Nr 88/1  – darowizna Pani Wandy Bucyk  
Nr 88/3  – darowizna Pani Danuty Śliwańskiej  
Nr 89  – darowizna Państwa Grażyny Chojnowskiej, Krzysztofa   
 Chojnowskiego oraz Katarzyny i Tomasza Żiółkowskich  
Nr 90  – darowizna Państwa Grażyny Chojnowskiej, Krzysztofa   
 Chojnowskiego, Katarzyny i Tomasza Żiółkowskich 
 oraz Teresy Kubickiej  
Nr 91  – darowizna Państwa Grażyny Chojnowskiej, Krzysztofa   
 Chojnowskiego oraz Katarzyny i Tomasza Żiółkowskich  
Nr 93  – darowizna Państwa Gabrieli i Ireneusza Tylskich  
Nr 94/1  – zakupiona za fundusze parafii Św. Rodziny w Praszce  
 na początku jej istnienia 

Ks. prałat Stanisław Gasiński w przedziale czasowym 15 lat zakupił 
cześć dalszego terenu dawnego „Makowego Wzgórza”, na rzecz utworzenia na 
tym miejscu Kalwarii w Praszce, oraz nowego cmentarza parafialnego, za swoje 
osobiste fundusze oraz dzięki pomocy swoich przyjaciół w kraju i za granicą.  
A oto numery działek zakupionych przez księdza kustosza: 

Nr 79  – od Pani Stanisławy Szczęsnej  
Nr 80  – od Pana Tadeusza Gębory jako pełnomocnika Urzędu Miasta. 
Nr 82/2  – od Pani Zofii Niewodniczańskiej  
Nr 83  – od Pani Wandy Przybyła  
Nr 84  – od Państwa Zofii Kalemba, Zenona Kalemba,  
 Zygmunta Kalemba i Edwarda Kalemba. Darowizna swojej   
 części udziału w tej działce, na rzecz Kalwarii w Praszce, miała  
 miejsce od Państwa Ireny Haładyn i Lucjana Kalemby. 

Z powodu braku funduszy parafialnych, ze względu na budowę kościo-
ła parafialnego Św. Rodziny, ks. prałat Stanisław Gasiński po uzgodnieniu tej 
sprawy z ks. Abp Stanisławem Nowakiem ówczesnym metropolitą oraz Kurią 
Metropolitalną w Częstochowie zakupił za własne fundusze i rodzinne następu-
jące działki: 
Nr 87  – od Państwa Józefa Kuliberdy i Bogumiły Sieczka  
Nr 92  –  od Państwa Janiny Górka, Teresy Kubickiej, 
 Mariana Mania i Jadwigi Żłobińskiej  
Nr 94/2  – od Pana Jacka Famulskiego 
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Działki te zostały przekazane przez nabywcę, na cele kultu religijnego – 
Kalwarii w Praszce, testamentem sporządzonym w Kancelarii Notarialnej. Taka 
bowiem była konieczność chwili dla rozwoju Bożego dzieła, wówczas na sto-
ku „Makowego Wzgórza” w Praszce, gdzie obecnie usytuowana jest Kalwaria,  
o czym na bieżąco można było usłyszeć podczas ogłoszeń parafialnych. 

Na bramie Ośmiu Błogosławieństw, prowadzącej na Kalwarię w Prasz-
ce, można wyczytać  znamienne słowa wypisane na marmurowej tablicy, które 
stanowią intencję tych wszystkich, którym rozwój Bożego dzieła na Kalwarii  
w Praszce leży mocno na sercu. 

„TEN KAWAŁEK ZIEMI ZOSTAŁ PRZEKAZANY 
NA WIECZYSTĄ WŁASNOŚĆ JEZUSOWI CHRYSTUSOWI 

MIŁOSIERNEMU I MATCE BOŻEJ MIŁOSIERDZIA, 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNIE KALWARYJSKIEJ 

ORAZ PRZEZNACZONY 
NA CELE KULTU RELIGIJNEGO – MODLITWĘ”. 
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REKOLEKCJE ADWENTOWE
PARAFIA ŚWIĘTEJ RODZINY: 

JEZUSA, MARYI I JÓZEFA  
NA KALWARII W PRASZCE

16 - 18 GRUDNIA 2018 ROKU

III NIEDZIELA ADWENTU 
– 16 XII 2018 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.

PONIEDZIAŁEK

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

WTOREK 
– DZIEŃ SPOWIEDZI ŚW. – ZAKOŃCZENIE REKOLEKCJI

	9.00		 /	Sanktuarium	/	Msza	św.	z	nauką	ogólną	dla	II	zmiany	
	 	 	 z	komunią	św.	generalną.
	11.00		 /	Sanktuarium	/	Msza	św.	dla	chorych,	samotnych	i	starszych		

	 wiekiem,	z	komunią	św.	generalną.	Po	tej	Eucharystii	
	 	 	 nabożeństwo	dla	chorych.	na	sposób	Lourdzki.
15.30		 Msza	św.	dla	dzieci	szkół	podstawowych	
	 	 	 i	młodzieży	gimnazjalnej.	
17.00		 Msza	św.	z	nauką	ogólną	dla	dorosłych	i	młodzieży	
	 	 	 ponadgimnazjalnej.
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PLAN SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ
18 XII / Wtorek /

Rano 8.30 – 11.30 
dla	dzieci,	młodzieży,	dorosłych	

–	drugiej	zmiany,	chorych,	starszych	wiekiem.

Po południu 15.00 
Szkoły	Podstawowe	

i	Gimnazjum	oraz	dorośli.

16.00 – 17.00 
Młodzież	szkół	średnich	ponad	gimnazjalnych,

w	tym	przyszłoroczni	kandydaci	do	bierzmowania.

Rekolekcjom	przewodniczy	Ojciec	Nikodem	Sobczyński	OFM,	
gwardian	i	proboszcz	Parafii	Św.	Jana	z	Dukli	w	Częstochowie	

PROGRAM DUSZPASTERSKI NA ROK 2018/2019 
- „W MOCY BOŻEGO DUCHA” 

Misja ochrzczonych i bierzmowanych – to główne założenia kolej-
nego roku duszpasterskiego, który rozpocznie się w pierwszą niedzie-
lę adwentu pod hasłem “W mocy Bożego Ducha”. 

Programowi duszpasterskiemu dla Kościoła w Polsce na lata 2017-2019 
towarzyszą słowa: „Duch, który umacnia miłość”. Pierwszy rok (2017/2018) 
przebiegał pod hasłem: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” (Dz 2,4). Drugi 
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rok, który rozpocznie pierwsza niedziela adwentu będzie pod hasłem „W mocy 
Bożego Ducha”. W ciągu tego nadchodzącego roku duszpasterskiego chcemy 
się skupić na misji ochrzczonych i bierzmowanych. Pamiętajmy, że kiedy apo-
stołowie wyszli z wieczernika po otrzymaniu Ducha Świętego to poszli peł-
nić misję i każdy katolik, każdy chrześcijanin, ma również misję do spełnienia, 
bo jest napełniony Duchem Świętym. W mocy Ducha chcemy działać i każdy 
chrześcijanin ma mieć świadomość misji Kościoła, jaką Kościół ma w świecie, 
ale także własnej indywidualnej misji jako chrześcijanin we wspólnocie rodzin-
nej, parafialnej, także we wspólnocie całego społeczeństwa. Chcemy zachęcać 
żeby w mocy Ducha Świętego każdy chrześcijanin siebie ofiarował drugim, dla-
tego do realizacji tego programu zapraszamy wszystkich: wspólnoty kościelne, 
ruchy, stowarzyszenia, parafie. W tym roku szczególną uwagę będziemy zwra-
cali na pojęcie misji apostolatu i wiernych działających w mocy Bożego Ducha. 
Tutaj jest pewien kryzys. To nie jest oczywiste, że we wszystkich parafiach 
przy okazji przygotowywania młodzieży do sakramentu bierzmowania zwra-
camy uwagę na formację rodziców. Udaje się to nam przy okazji przygotowa-
nia dzieci pierwszokomunijnych, natomiast jest znacznie trudniej jeżeli chodzi  
o rodziców kandydatów do bierzmowania. 

DOBA EUCHARYSTYCZNA 

0d 31 XII 2018 – 01 I 2019 
roku

Plan adoracji Najświętszego Sakramentu 
przez wiernych poszczególnych rejonów parafii

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

 ul. Bratków, ul. Chabrów, Tulipanów, ul. Mickiewicza, ul. Niemcewicza,  
 ul. Małachowskiego, Kołłątaja, Staszica, Mickiewicza 28 A, 

  Dzieci Maryi, Ministranci i Lektorzy.
17.00  MSZA ŚWIĘTA NA ZAKOŃCZENIE STAREGO ROKU
18.00  Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej w Praszce, Koła Różańcowe ze  

 Szyszkowa i Wygiełdowa, Pilawy, Fabryczna i Fabryczna 22, Szyszków  
 i Wygiełdów.

19.00  Mickiewicza 24
20.00  Mickiewicza 26
21.00  Kościuszki 40 i 42
22.00  Kościuszki 34
23.00  Kościuszki 36, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Akcja Katolicka „Nazaret”.
24.00  PASTERKA EUCHARYSTYCZNA
01.00  Róża męska Różańcowa św. Józefa, 
02.00  Róża żeńska Różańcowa św. Rodziny, Grupa Modlitewna o. Pio
03.00  Róża żeńska Różańcowa Matki Bożej Nieustającej Pomocy
04.00  Róża żeńska Różańcowa Matki Bożej Fatimskiej
05.00  Renciści, Emeryci, domki jednorodzinne ul. Kościuszki i ul. Kościuszki 27
06.00  ul. Obr. Pokoju 1, Grupa Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, Ruchy  

 Prorodzinne.
07.00  ul. G. Zapolskiej, Kosmonautów, i domki jednorodzinne ul. Obr. Pokoju,  

 Rada Duszpasterska i Parafialna Rada Ekonomiczna.
8.00  Msza święta na zakończenie adoracji

Plan Mszy św. w Nowy Rok - niedzielny Serdecznie zapraszamy!
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KATECHEZA CHRZCIELNA 
W NASZEJ PARAFII W ROKU 2019 

Terminy: 12 stycznia, godz. 19.00, 09 lutego, godz. 19.00, 9 mar-
ca, godz. 19.00, 06 kwietnia, godz. 19.00, 11 maja, godz. 19.00, 08 
czerwca, godz. 19.00, 13 lipca, godz. 16.00, 03 sierpnia, godz. 19.00,  
07 września, godz. 19.00, 12 października, godz. 19.00, 09 listopada, godz. 
19.00, 07 grudnia, godz. 19.00.

Katecheza chrzcielna w naszej parafii dla rodziców przygoto-
wujących się do Chrztu Św. swych dzieci, oraz kandydatów na rodzi-
ców chrzestnych, zasadniczo w każdą II sobotę miesiąca o godz. 19.00  
w Auli Katechetycznej.

I ROCZNICĘ CHRZTU ŚWIĘTEGO 

„Dziecko jest pięknem ludzkiego bytowania.
Jest pięknem!

Jezus potwierdził to swoim postępowaniem.
Bądźmy wpatrzeni w piękno dziecka”

 Jan Paweł II

W 2019 roku obchodzą nasze dzieci
/Grudzień 2018/ : Marcel Franciszek Stasiak, Róża Zawadzka.
Styczeń:  Tymoteusz Tomasz Więckowski.
Luty:  Maria Martyna Siewiara, Sara Magdalena Bechata. 
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Kwiecień:  Maria Ciesielska, Laura Gworys, Mikołaj Piotr Siciarz.
Maj:  Miriam Janina Żyta, Dominika Amelia Czekała,  

 Sebastian Krzysztof Stopczyk.
Czerwiec:  Helena Małgorzata Czernielewska, Jakub Piotr Pokorski. 
Lipiec:  Bartosz Paweł Dłubisz, Kacper Gil, Zofia Daria Placek,  

 Zofia Katarzyna Jędrysiak.
Sierpień:  Maria Anna Kabała, Anna Monika Rzepka, Julia Urbaniak, Jędrzej  

 Gierak, Patryk Załoga, Wiktoria Pierzchała, Amelia Alicja Hućko. 
Wrzesień:  Jan Aleksander Domagała, Zofia Stanaszek, Pola Łuczak, Matylda  

 Pietrzaba, Lilia Nawrocka.
Październik:  Maja Natalia Sterczewska, Kamil Białek, Anna Wilhelm, Antonina  

  Szymańska.
Listopad:  Tymoteusz Filip Suter.

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  mie-
sięcznym wyprzedzeniem, przybycia z dzieckiem do kościoła na proponowany 
czy też inny dzień. Po Mszy św. niedzielnej udzielmy dziecku specjalnego błogo-
sławieństwa. Prosimy ze sobą zabrać na tę Mszę św. świecę chrzcielną dziecka, 
można też zaprosić rodziców chrzestnych. 

I ROCZNICĘ 
ZAWARCIA SAKRAMEN-

TALNEGO ZWIĄZKU 
MAŁŻEŃSKIEGO 

„Miłość mi wszystko wyjaśniła,  
Miłość wszystko rozwiązała -  
dlatego uwielbiam tę Miłość,  
gdziekolwiek by przebywała.” 

Św. Jan Paweł II

W 2019 roku będą obchodzić następujące pary małżeńskie:
Styczeń: Tomasz i Katarzyna Kocemba.
Kwiecień:  Artur i Danuta Badera, Mateusz i Alicja Straszak.
Maj:  Grzegorz i Kamila Soberka.
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Czerwiec:  Łukasz i Joanna Domagała, Tomasz i Beata Zwolińcy.
Lipiec:  Tomasz i Patrycja Cieśla.
Sierpień: Adam i Alina Wiatr, Sebastian i Monika Zawadzcy, Łukasz i Anna  

 Naleśnik, Andrzej i Eliza Capała.
Wrzesień:  Paweł i Magdalena Szczuccy, Dawid i Anna Olejnik, Piotr  

 i Patrycja Piśla, Michał i Paulina Kokot.
Październik:  Bartłomiej i Marta Wiśniewscy, Sebastian i Ewelina Stopczyk

  „Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każ-
dy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga.  Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo 
Bóg jest miłością”. 1 List św. Jana 1,7-8

Składamy Wam najserdeczniejsze życzenia, abyście byli szczęśliwi jako 
rodzice i ciesząc się życzliwością przyjaciół żyli z ludźmi w prawdziwym pokoju.

Wśród świata bądźcie świadkami, że Bóg jest miłością, aby stroskani  
i ubodzy, doznawszy waszej pomocy, przyjęli was kiedyś z wdzięcznością do 
wiekuistego domu Boga.

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 

„Dla tego, kto żyje w Chrystusie śmierć jest przejściem z ziemskiego 
pielgrzymowania do niebieskiej ojczyzny, gdzie Bóg Ojciec przyjmuje wszyst-

kie swe dzieci „z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków” 
jak czytamy w Księdze Apokalipsy. Dlatego bardzo znaczące i właściwe było 
umieszczenie następnego dnia w liturgii Wspomnienia Wszystkich Wiernych 
Zmarłych. „Świętych obcowanie”, które wyznajemy w Credo jest rzeczywi-

stością, która nas buduje już tu na ziemi, ale objawi się w pełni dopiero, gdy 
zobaczymy Boga „takim, jaki jest”. Jest to rzeczywistość rodziny głęboko złą-

czonej więzami duchowej solidarności jednoczącej wiernych zmarłych  
z tymi, którzy pielgrzymują w świecie”  

 Benedykt XVI.
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W 2018 roku po nagrodę do Pana odeszli:
Grudzień 2017:  Zbigniew Drygała, Grażyna Kuźmińska. 
Styczeń:   Mieczysław Gad, Bronisława Szydło, Henryka Gładysz, Damian  
  König, Józef Głąb. 
Luty:  Henryk Poniewiera, Henryk Wodnicki, Patryk Sochanek, Henryk Struzik.
Marzec:  Jan Kapuścik. 
Kwiecień:  Andrzej Czyż, Bronisława Żydziak, Józef Jurczyk, Henryk Kukuł,  
 Anna Golec, Zdzisław Pochorecki. 
Czerwiec:  Marek Biskupski, Kazimierz Niechcielski.
Lipiec:  Agnieszka Paluch.
Sierpień:  Idzi Wilhelm. 
Wrzesień:  Lechosław Borecki, Henryka Jura. 
Październik:  Paweł Grajek, Zdzisław Żydziak.
Listopad:  Roman Samoliński.

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie a światłość wiekuista niechaj im świeci.

Nie zapominajmy o modlitwie za naszych zmarłych. Ich odejście nie prze-
kreśliło naszej więzi z nimi. Oni nas tylko wyprzedzili w drodze do niebieskiej 
Ojczyzny. Oni żyją nowym życiem w domu Ojca, gdzie mieszkań jest wiele (por. 
J 14, 3). „Bóg przyjmuje łaskawiej i częściej wysłuchuje modlitw za zmarłych niż 

tych, które zanosimy za żyjących. Zmarli 
bowiem bardziej potrzebują tej pomocy, 
nie mogąc tak jak żywi, pomóc sobie sa-
mym i zasłużyć na to, ażeby Bóg ich wy-
bawił.” św. Tomasz z Akwinu

Niedziela, 30 XII 2018 roku

SUMA ODPUSTOWA KU CZCI 
ŚW. RODZINY 
 O GODZ. 11.00 

pod przewodnictwem  
JE KS. PRAŁATA 

KRZYSZTOFA NYKIEL, 
regensa Penitencjarii 

Apostolskiej z Watykanu.
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WSPÓLNE JUBILEUSZE MAŁŻEŃSKIE 
Z ODNOWIENIEM PRZYRZECZEŃ 

NA SUMIE ODPUSTOWEJ

 „Małżeństwo jako sakrament posiada głębokie odniesienie do wiary, 
nawet jeśli opiera się na naturalnym związku mężczyzny i kobiety. Współcze-
sna kultura stawia jednak liczne wyzwania przed nadprzyrodzonym rozumie-
niem małżeństwa. Pierwszym z nich jest trwałość owego związku, wystawiana 

na szwank przez specyficzne rozumienie ludzkiej wolności i samorealizacji. 
Kryzys instytucji małżeństwa wynika często z zamknięcia na Boga i nadprzyro-

dzoność. Nie oznacza to jednak, że związek taki można automatycznie uznać  
za nieważny. Istotne jest ponadto zwrócenie uwagi na kluczowy element,  
który w prawie kanonicznym zawarty jest w pojęciu „dobra małżonków”. 

Benedykt XVI

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

Prosimy w zakrystii podać do 18 grudnia 2018 roku ( rekolekcje adwen-
towe) uczestnictwo ze współmałżonkiem w tej uroczystości odnowienia przy-
rzeczeń małżeńskich na sumie odpustowej 30 grudnia br. o godz. 11.00, której 
przewodniczyć będzie współpracownik papieża Franciszka z Watykanu.

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 po-
trzebne łaski, w sposób szczególny o łaskę zdrowia na dalsze lata życia

 Ksiądz prałat i ks. wikariusz
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APEL KALWARYJSKIEGO BRACTWA MĘKI PAŃSKIEJ W PRASZCE

W związku z okresem rozliczeń podatkowych za rok 2018 

Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej w Praszce 

serdecznie prosi o przekazanie 1% podatku 

na rzecz rozwoju 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 dotychczasowe 

wsparcie dla tego Bożego dzieła 

i prosimy o dalsze zrozumienie tych potrzeb.

Nr KRS-u: 0000 25 31 92

Gazetka wychodzi od 1991 roku.
Wydawca: Parafia Katolicka Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa  

na Kalwarii w Praszce 
Redaguje zespół 

– Ks. Prałat dr Stanisław Gasiński, Ks. mgr Paweł Górecki 
Aleja Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 24, 46-320 Praszka


