
na Uroczystości Odpustowe, połączone z nadaniem tytułu 
KALWARYJSKA MATKA ZAWIERZENIA 

cudownemu wizerunkowi Matki Bożej Kalwaryjskiej
dla upamiętnienia Roku Zawierzenia

w Archidiecezji Częstochowskiej

10 SIERpNIA 2014 R. gOdZ. 11.00

Dziękczynienie za Kanonizację
Świętego Jana Pawła ii 

na Kalwarii w Praszce

archiDiecezJa częstochowsKa

Serdecznie zapraszam
wszystkich archidiecezjan, 

a szczególnie wiernych
regionu wieluńskiego

wraz z duchowieństwem
do udziału w uroczystościach

na Kalwarii praszkowskiej
w dniu

10 sierpnia br. o godz. 11.00.

sam Jan Paweł ii powtarzał już jako papież wskazując na obraz Matki 
Bożej Kalwaryjskiej: Ona wychowywała moje serce od najmłodszych lat.
Poświęcając zaś kopię obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej dla Praszki 
prosił: Módlcie się za mnie także w Praszce. Dlatego chcemy w tym miej-
scu szczególnie dziękować za życie i pontyfikat św. Jana Pawła ii nadając 
obrazowi Matki Bożej Kalwaryjskiej dla upamiętnienia roku zawierzenia 
w naszej archidiecezji tytuł Kalwaryjska Matka Zawierzenia”.

„zawierzmy Miłosierdziu Bożemu” List pasterski abpa wacława Depo 
Metropolity częstochowskiego na niedzielę Miłosierdzia Bożego 2014.

Parafia Katolicka Świętej rodziny Jezusa Maryi Józefa
KaLwaria PraszKowsKa

aleja Ks. Kardynała stefana wyszyńskiego 24
46-320 Praszka

archidiecezja częstochowska

Zaproszenie



z wielką radością pragniemy podzielić się wiadomością, iż 13 marca 2014 r. 
episkopat Polski zebrany na swoim 364 zebraniu Plenarnym 

w warszawie, przychylił się do prośby 
Ks. arcybiskupa Dr wacława Depo, Metropolity częstochowskiego

i poparł inicjatywę koronacji cudownego obrazu
Matki Bożej Kalwaryjskiej koronami papieskimi,

pobłogosławionego i posłanego do Praszki
przez Świętego Jana Pawła ii,

z życzeniem aby ona „królowała także Praszce”.
czekając na oficjalną decyzję stolicy apostolskiej w tej sprawie,

gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystości odpustowej
ku czci zaśnięcia najświętszej Maryi Panny, 

10 SIERpNIA 2014 R. O gOdZ. 11.00.

Będzie to kolejny akt naszego dziękczynienia Bogu
za dar kanonizacji Świętego Jana Pawła ii.

tego dnia 
J. E. Ks. Arcybiskup dr Wacław depo – Metropolita Częstochowski, 

dla upamiętnienia kończącego się w naszej archidiecezji roku zawierzenia, 
dokona aktu nadania cudownemu wizerunkowi Matki Bożej Kalwaryjskiej 

w naszym sanktuarium, tytułu
„Kalwaryjska Matka Zawierzenia”.

Będzie to kolejny krok zmierzający do koronacji tego cudownego wizerunku 
koronami papieskimi.

zapraszamy również na uroczyste zakończenie odpustu Kalwaryjskiego, Procesję 
tryumfu Maryi wniebowziętej połączonego z Parafialnym Dziękczynieniem 

za tegoroczne plony.
Uroczystości tej przewodniczyć będzie,
17 sierpnia 2014 r. o godz. 10.30

J. E. Ks. Arcybiskup dr Stanisław Nowak – Metropolita senior

Pragniemy wyrazić wdzięczność i złożyć serdeczne „Bóg zapłać”, 
tym którzy wzorem Maryi wiernie trwają przy chrystusowym Krzyżu. 

tym, którzy zawierzając się w modlitwie Bogu Miłosiernemu 
za pośrednictwem Kalwaryjskiej Matki zawierzenia nadal tą modlitwą 

i ofiarą współtworzą Boże dzieło na Kalwarii Praszkowskiej, służąc 
chrystusowemu Kościołowi, który uobecnia się na tym miejscu.

z nadzieją na spotkanie przy stole eucharystycznym
pod przewodnictwem ojca naszej Maryjnej archidiecezji,

by umocnić się Bożym słowem, Przenajświętszym ciałem chrystusa
i uczcić tę Która zawierzyła się Bogu do końca.

Ks. Prałat dr Stanisław Gasiński – proboszcz
Ks. mgr Tomasz Śleziak – wikariusz

Kalwaryjskie Bractwo Męki Pańskiej w Praszce
Parafialna Rada Duszpasterska
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