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2021                             Kwiecień 2021                                Rok XX Nr 3 (209)    
Parafia p.w. Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy w Przygodzicach 

 

Słowo na Wielkanoc 2021 r. 
Myśl nasza koncentruje się na grobie Jezusa w Jerozolimie. Tam w skalnym 

grobowcu na Górze Oliwnej złożono ciało Jezusa po śmierci krzyżowej, tam udają się 
kobiety wczesnym rankiem pierwszego dnia tygodnia, aby dokończyć rytualnych 
namaszczeń ciała. Zmartwieniem dodatkowym jest wielki kamień zasunięty na wejście do 
grobu.  Ale… kamień widzą odwalony, a grób zastają pusty.” Nie ma Go tutaj, 
zmartwychwstał” - słyszą orędzie aniołów, „nie ma żywego wśród umarłych”. 

 

 
 

Dekoracje Grobu Pańskiego, które mają nas przybliżyć do realiów ewangelicznych, 
ukazują nam nie tylko figurę martwego Jezusa, ale przede wszystkim w centrum grobu 
stawiają monstrancję z Najświętszym Sakramentem, aby żywy Jezus Chrystus był w tym 
grobie adorowany jako zwycięzca śmierci, jako żywy Bóg, nad którym śmierć nie ma 
żadnej władzy.  

Nasz tegoroczny Grób Pański ukazuje Jezusa jako Bramę Życia. Tylko przez 
Jezusa dokonuje się nasze przejście ze śmierci do życia - „Nikt nie może przejść inaczej 
do Ojca, jak tylko prze Mnie”. A żywy Jezus Chrystus obecny w Eucharystii uzdalnia nas 
osiągnięcia nieba. Światło i promienie łaski płynące od Boga z wysokości nieba stają się 
dla nas Hostią zbawienia, tą ofiarą, w której obecna jest śmierć i obecne jest 
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zmartwychwstanie, a którą mamy się karmić na życie wieczne - „kto Mnie spożywa 
będzie żył na wieki, Ja go wskrzeszę w dni ostatecznym”.  

Na krzyżu zawieszona jest kotwica - symbol nadziei, bo Chrystus to nadzieja cała 
nasza. Stawiając na Chrystusa czujemy się mocniejsi wobec zagrożeń, jakie niesie świat. 
Wiemy, że śmierć jest nieunikniona, ale ufając Chrystusowi widzimy ją nie jako 
ostateczność, ale jako konieczne przejście. Doświadczając niebezpieczeństw możemy z 
nadzieją wołać - Panie, ratuj, bo giniemy. To On ma moc, aby wypowiedzieć Milcz! do 
żywiołów tego czasu, zagrożeń, kataklizmów i wszelkich katastrof. On jeden panuje nad  
śmiercią, chorobą i słabością. W Nim jesteśmy w stanie przekroczyć próg nadziei, naszej 
krótkowzrocznej nadziei ograniczonej czasem i naszymi małymi możliwościami. On jest 
fundamentem i mocą takiej nadziei, która jest wiarą wbrew nadziei ludzkiej, a sięga 
aspiracją nieba, bo sam Chrystus - Syn Boży ją uskrzydla i wynosi na wyżyny. Tej 
nadziei mocnej, opartej na Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa sobie wzajemnie 
życzymy. Allmeluja!!! 

Ks. prob. Marcin Taisner 
Kazania Pasyjne 

 

Wielkim Poście niezwykle pięknym i specyficznie polskim nabożeństwem są 
„Gorzkie żale”. Zgromadzeni w imię Jezusa mogliśmy rozważać  Chrystusową mękę. 
W tym roku chciałem się przyjrzeć "Ludziom Golgoty" i sytuacjom, które oni sami 
stworzyli. Spotkaliśmy tchórzliwego Piotra, który jest symbolem zaparcia się 
Prawdy; niedowierzającego Tomasza. Poznaliśmy dwóch synów Ojca tego, 
pierwszego syna o imieniu  Barabasza, syna ziemskiej drogi i Syna Bożego Ojca, czyli 
Jezusa. Zobaczymy, że nawet w męce krańcowym wyczerpaniu możliwe jest 
prawdziwe nawrócenie na wzór Dobrego Łotra.  Towarzysząc Maryi i kobietom 
poszliśmy  pod Chrystusowy Krzyż by uczyć się odwagi patrząc na śmierć wraz z 
Maryją i kobietami a także weszliśmy w tłum Faryzeuszy i Uczonych w Piśmie, by 
ustrzec się przed pogardą najwyższych wartości. To jest nasza droga. Droga Taka 
była droga Wielkiego Postu. Gdzieś, wśród tych "Dziwnych Ludzi" być może 
spotkałeś siebie lub w sytuacjach których oni przeżyli znalazłeś odniesienie do 
swoich życiowych  przeżyć, ale to bardzo dobrze, tak właśnie musi być, to właśnie 
jest ważne, byś spotkał siebie, może choć trochę zrozumiał, pojął, może coś w życiu 
zmienić. Bóg wysłał do mnie zaproszenie – swojego Syna, Jego śmierć na krzyżu i 
zmartwychwstanie. To wszystko jest dla mnie i za mnie. Przyczyna jest prosta – Bóg 
mnie kocha!On mnie szuka, o mnie myśli, właśnie mnie kocha! Jest Dobrym 
Pasterzem, który nie bał się oddać życia za swoje owce, czyli za nas. Czeka tylko na 
moje potwierdzenie. Moją odpowiedź na Jego Miłość. Wciąż przypomina mi o sobie, 
poszukuje mnie, ale nic nie może zrobić, dopóki ja nie powiem: tak, znam Ciebie i 
Tobie powierzam moje życie, kocham Cię. Ciebie wybieram jako prawdziwego Syna 
Bożego – Mesjasza.  Nabożeństwa w Waszej parafii miało wspaniałą oprawę – przy 
wystawionym Najświętszym Sakramencie obok pieśni lamentacyjnych mogłem 
głosić kazania pasyjne. Bardzo dziękuję Księdzu Proboszczowi za zaproszenie. 
Obecnie trwamy w Tygodniu Biblijnym, a przekazy ewangeliczne, opowiadające o 
ukazywaniu się Zmartwychwstałego, jest to wezwanie do przezwyciężenia wszelkiej 
niepewności, do konfrontowania wydarzenia z Pismami, do głoszenia, że poza 
progiem śmierci Jezus żyje wiecznie i jest źródłem nowego życia dla wszystkich, 
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którzy wierzą. Siostra Faustyna zanotowała w swoim  Dzienniku’; „ oże, któryś z 
miłosierdzia swego powołać raczył z nicości do bytu rodzaj ludzki, z hojnością go 
obdarzyłeś naturą i łaską. Lecz dobroci Twojej jak[by] [to] nie dosyć: Ty, Panie, w 
miłosierdziu swoim dajesz nam życie wiekuiste. Przypuszczasz nas do swego 
szczęścia wiekuistego i dajesz nam udział w swym życiu wewnętrznym, a czynisz to 
jedynie z miłosierdzia swego. Tak nas darzysz łaską swoją jedynie dlatego, żeś dobry 
i pełen miłości. Nie byliśmy Ci potrzebni wcale do szczęścia Twego, ale Ty, Panie, 
chcesz się podzielić własnym szczęściem z nami. Lecz podczas próby nie wytrwał 
człowiek; mógłbyś go ukarać, jak aniołów, wiecznym odrzuceniem, ale tu wystąpiło 
miłosierdzie Twoje i wzruszyły się wnętrzności Twoje litością wielką, i przyrzekłeś 
sam naprawić nasze zbawienie. Jest to niepojęta przepaść Twojej litości, żeś nas nie 
ukarał, jak na to zasłużyliśmy. Niech będzie uwielbione miłosierdzie Twoje, o Panie; 
całe wieki wysławiać je będziemy. I zdumieli się aniołowie nad wielkością 
miłosierdzia, któreś okazał ludziom..." 

Pascha Jednorodzonego Syna jest wydarzeniem, w którym Bóg objawia w pełni 
samego siebie, swą moc, która zwycięża moce śmierci, moc Bożej Miłości. Maryja 
Panna, która miała wewnętrzny udział w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Syna i u 
stóp krzyża stała się Matką wszystkich wierzących, niech pomoże nam pojąć tę 
tajemnicę miłości, która przemienia serca i pozwala nam w pełni zaznawać radości 
paschalnej, byśmy mogli ją z radością i wiarą w sercu przekazywać innym. Pamiętam 
o Was w modlitwie, życzę zdrowia i z serca błogosławię.   

ks. Marcin Nowicki 
 

Udział w nabożeństwach pasyjnych 
 

abożeństwa pasyjne rozważające poszczególne etapy Męki Pańskiej, 
stanowią nieodłączny element Wielkiego Postu. Odprawiane są: Droga 
Krzyżowa i „Gorzkie żale”. Wedle pięknej legendy już sama Maryja miała 
nawiedzać w Jerozolimie miejsca związane z Męką i śmiercią swojego 

Syna. W XV wieku niejaki William Wey – pielgrzym do Ziemi Świętej po 
raz pierwszy użył w opisie miejsc pasyjnych sformułowania „stacje”. W 1584 r. 
holenderski duchowny Chrystian Cyrus wydał dokładny opis Jerozolimy i Drogi 
Krzyżowej z dokładnym podaniem odległości między poszczególnymi stacjami (było ich 
początkowo dwanaście). W siedemnastym stuleciu do tego opisu dodano jeszcze dwie 
stacje – „Zdjęcie z krzyża” oraz „Złożenie do grobu”. Wzorując się na wspomnianym 
dziełku także w Polsce rozpoczęto budowę kalwarii, m.in. Kalwarii Pacławskiej. 

Niezwykle pięknym i specyficznie polskim nabożeństwem są także „Gorzkie żale”. 
Nabożeństwa te mają wspaniałą oprawę – przy wystawionym Najświętszym 
Sakramencie, obok pieśni lamentacyjnych głosi się kazania pasyjne. Rozpoczynane tzw. 
„pobudką” wzywającą uczestników do głębokiego przeżywania Męki Pańskiej, „Gorzkie 
żale” składają się z trzech części, z których każda zawiera trzy pieśni. Dzięki swojej 
pięknej i rzewnej melodii opartej na schemacie chorałowym oraz wzruszającym słowom, 
sugestywnie opisującym przeżycia umęczonego Chrystusa, „Gorzkie żale” zyskały 
powszechną aprobatę wśród wiernych.  

W obecnej sytuacji pandemii, również w naszej parafii znacznie zmniejszyła się 
liczba osób uczestniczących w nabożeństwach i Mszy Świętej, szczególnie jeśli chodzi o 
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dzieci i młodzież. Najaktywniej w nabożeństwach pasyjnych uczestniczyli: Marcin Obst 
(13), Małgorzata Frątczak (12), Kacper Krawczyk (11), Kacper Lewandowski (10), 
Tymon Kokot (9), Maja Biegańska (9), Oliwer Nowacki (9), Natalia Szkudlarz (9), Kamil 
Banasiak (8), Weronika Urbaniak (8) i Aleksandra Andraszak (8). Czworo uczniów nie 
opuściło żadnego nabożeństwa Drogi Krzyżowej: Stanisław Luboński, Tomasz Sibera, 
Maja Leszczyńska i Amelia Szwarc. Ksiądz proboszcz wręczył wyróżnionym uczniom 
upominki, a pozostałym pogratulował wytrwałości.  

Donata Mróz - katechetka 
 

 
 
 

SZKOLNE  REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE 
 

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne dla uczniów naszej szkoły ze względu na 
pandemię realizowane były zupełnie inaczej, niż zwykle. Korzystaliśmy z nowoczesnych 
technologii informatycznych, prezentując uczniom każdej z klas spotkania rekolekcyjne 
online przygotowane przez Stowarzyszenie „Tratwa” i Kaliską Diecezjalną Telewizję 
„Dom Józefa”. Dla trzech grup wiekowych przygotowano po 4 spotkania, w których 
uczniowie uczestniczyli w ramach lekcji religii. Dla klas I – III rekolekcje prowadził ks. 
Przemek, a ich hasłem przewodnim były słowa: „W królestwie Boga Ojca”. 
Wykorzystano w nich fragmenty filmu: „Król lew”, a kolejne spotkania zawierały 
następujące zagadnienia: „Król, który nas bardzo kocha”, „Kiedy zasmucamy 
kochającego Tatę?”, „Tata posyła nam Ratownika!” i „Tata nie zostawi nas samych!”. 
Podczas zajęć uczniowie w klasie z panią katechetką wykonywali różne zadania 
plastyczne, np.: rysunek ulubionego zwierzątka, papierowe serduszka, krzyż z patyków i 
sznurka oraz ślady własnych stóp. Chętnie też śpiewali przygotowane piosenki. 
Uczniowie klas IV – VI w czasie rekolekcji online szukali odpowiedzi na pytanie: „Co 
nam pomoże naprawić Święty Józef?”. Dowiadywali się wiele ciekawych rzeczy o św. 
Józefie oraz o sakramentach, a kolejne lekcje poruszały tematy: „Bóg zapewnia dostatek”, 
„Uciec, ale dokąd?”, „Wzmocnij się w drodze” i „Razem zawsze łatwiej”. Rekolekcje te 
prowadził ks. Witold. Dla ostatniej grupy wiekowej – uczniów klas VII – VIII – 
spotkania oparte były na fragmentach filmu o słynnym bokserze „Rocky”, dlatego 
prowadzący je księża: Marek, Przemek i Witold, nazwali je „Rockylekcje”. W kolejnych 
spotkaniach: „Problem”, „Prawda = Wolność”, „Ufność” i „Mój narożnik” – poruszane 
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były problemy młodzieży, te duchowe, ale też związane z wyborami dnia codziennego. 
Dla najstarszej z grup przygotowano rozważania i dodatkowe „chwile” na modlitwę. We 
wszystkie spotkania zaangażowani byli młodzi ludzie ze Stowarzyszenia „Tratwa”, 
którzy wspaniale potrafili dać świadectwo wiary w Chrystusa. Zachęcali do osobistej 
modlitwy i sakramentów. Miało to wielką wagę, gdyż rekolekcje przygotowywały do 
zbliżających się Świąt Wielkanocnych i skłaniały do refleksji nad własnym życiem oraz 
postępowaniem zarówno tych najmłodszych, ale i najstarszych uczniów. Z ciekawych 
rozmów z uczniami po przeżytych rekolekcjach mogę stwierdzić, że to na pewno nie był 
czas stracony.  

Katechetka - Donata Mróz 
 

Wzięliśmy udział w EKSTREMALNEJ DRODZE KRZYŻOWEJ 2021 
 

roga Krzyżowa to nabożeństwo wielkopostne polegające na 
symbolicznym odtworzeniu drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i 
złożenia Jego ciała do grobu. Tradycja odprawiania Drogi 
Krzyżowej narodziła się w Jerozolimie. Złożona z 14 stacji 
Droga Krzyżowa znana jest od około pierwszej połowy XVIII 
w. Podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej kapłan i wierni 
przechodzą od stacji do stacji, które symbolizowane są przez 
obrazy święte oraz krzyże. Obrzędowi towarzyszy refleksja 
związana z życiem oraz jego nieuchronnym końcem, czyli 
śmiercią.  W XXI wieku w Polsce pojawiła się nowa forma 

odprawiania Drogi Krzyżowej – Ekstremalna Droga Krzyżowa (EDK). W 2009 
zainicjowana została ona w Krakowie przez księdza Jacka Stryczka.  EDK polega na 
przejściu co najmniej 40 km trasy, na której rozmieszczonych jest 14 stacji Drogi 
Krzyżowej. Uczestnicy, samodzielnie lub w małych grupach, przechodzą nocą w 
milczeniu trasę, rozważając stacje Drogi Krzyżowej według przygotowywanych 
corocznie przez organizatorów materiałów. W tym roku, jak podają na oficjalnej stronie 
internetowej organizatorzy, EDK na całym świecie (Europa, Azja, Australia, Ameryka 
Północna, Afryka) odbywa się w 425 miejscowościach i obejmuje 1018 tras. Większość 
tras zaplanowana została na 26 marca.  Akcji błogosławi sam Papież Franciszek. 
Najbliższe naszej parafii trasy przygotowane zostały przez księży z Parafii Ducha 
Świętego w Ostrowie Wielkopolskim. Organizatorzy z tego Kościoła  zorganizowali trzy 
trasy: Białą – Ducha Świętego, Niebieską – Świętego Brata Alberta oraz Czerwoną – 
Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. To właśnie w tę ostatnią trasę postanowiła 
wyruszyć grupa parafian z Parafii pw. NMP w Przygodzicach.  Trasa, z rozmieszczonymi 
średni co dwa-trzy kilometry stacjami Drogi Krzyżowej, obejmowała odpowiednio 
następujące miejscowości: Ostrów Wielkopolski, Janków Przygodzki, Trzcieliny, Janków 
Przygodzki, Topolę Wielką, Radziwiłłów, Gorzyce Wielkie, Lamki, Radłów, Ostrów 
Wielkopolski. Jej długość wyniosła 41 kilometrów. Wszyscy chętni, chcący wziąć udział 
tym wydarzeniu, stawili się 26 marca (piątek)  o godz. 19.00 w Kościele Ducha Świętego 
w Ostrowie Wielkopolskim na ulicy Różanej. Wymarsz w trasę rozpoczął się kilka minut 
przed godziną 20.00 po zakończeniu Mszy Świętej. Po prawie dziesięciogodzinnym 
marszu, kilkanaście minut przed godziną 6.00 rano następnego dnia grupa wróciła na 
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miejsce wymarszu, by adorować ostatnią, czternastą stację Ekstremalnej Drogi 
Krzyżowej. Dla wszystkich było to prawdziwe duchowe i fizyczne przeżycie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedstawiciele naszej parafii biorący udział w tym wydarzeniu: Małgorzata Walczybok, 
Sławomir Walczybok, Magdalena Szombara, Bogdan Szombara, Piotr Szkudlarek.  
 

I Komunia Święta - 9 maja 2021 r. 
 

   KLASA  III A g.11.00  KLASA  III B - g.13.00  
     1.Banasiak  Kamil   1. Andraszak  Bartosz  
              2.Berkowski  Filip   2. Bilski  Kacper           
     3.Biała  Amelia    3. Brzezicha  Lena 

                      4.Blaźniak  Piotr     4. Juszczak  Aleksander 
   5.Blaźniak  Wiktoria    5. Juszczak  Aleksandra 
   6.Frąszczak  Małgorzata    6. Kokot  Tymon 
   7.Jaszczyńska  Iga    7. Krzysztofiak  Oskar 
   8.Kurowski  Jakub    8. Nowacki  Oliwer 
   9.Osada  Laura     9. Pajda  Damian 

     10.Sibera  Tomasz   10. Pałatyński  Filip  
    11. Szkudlarz  Natalia  11. Piekarczyk  Stanisław 
    12. Wnuk  Agata   12. Szombara  Maria  
         13. Urbaniak  Kamil 
         14. Weigt  Michalina 
 

 Redagują członkowie Rady Parafialnej 
 Oprawa graficzna i przygotowanie do druku Wacław Kieremkampt 


