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Ojczyzna - kiedy myślę - wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam, 
Mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, 
Która ze mnie przebiega ku innym, 
Aby wszystkich ogarnąć w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas: 
Z niej się wyłaniam... 
Gdy myślę Ojczyzna - 
By zamknąć ją w sobie jak skarb. 
Pytam wciąż, jak go pomnożyć,  
Jak poszerzyć tę przestrzeń, 
Którą wypełnia.                                         
OJCZYZNA 
   Św. Jan Paweł II 
 

Wyraz „ojczyzna” łączy się z pojęciem i rzeczywistością ojca. Ojczyzna to jest 
poniekąd to samo co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po 
ojcach. To znaczące, że wielokrotnie mówi się też: „ojczyzna-matka”. Wiemy z własnego 
doświadczenia, w jakim stopniu przekaz dziedzictwa duchowego dokonuje się za 
pośrednictwem matek. Ojczyzna więc to jest dziedzictwo, a równocześnie jest to 
wynikający z tego dziedzictwa stan posiadania – w tym również ziemi, terytorium, ale 
jeszcze bardziej wartości i treści duchowych, jakie składają się na kulturę danego narodu. 

Analiza pojęcia ojczyzny i jej związku z ojcostwem i z rodzeniem tłumaczy też 
zasadniczo wartość moralną patriotyzmu. Jeśli pytamy o miejsce patriotyzmu w Dekalogu, 
to odpowiedź jest jednoznaczna: wchodzi on w zakres czwartego przykazania, które 
zobowiązuje nas, aby czcić ojca i matkę. Jest to ten rodzaj odniesienia, który język 
łaciński wyraża terminem pietas, podkreślając wymiar religijny, jaki kryje się w szacunku 
i czci należnym rodzicom. Mamy czcić rodziców, gdyż oni reprezentują wobec nas Boga 
Stwórcę. Dając nam życie, uczestniczą w tajemnicy stworzenia, a przez to zasługują na 
cześć podobną do tej, jaką oddajemy Bogu Stwórcy. Patriotyzm zawiera w sobie taką 
właśnie postawę wewnętrzną w odniesieniu do ojczyzny, która dla każdego prawdziwie 
jest matką. To dziedzictwo duchowe, którym ojczyzna nas obdarza, dociera do nas 
poprzez ojca i matkę i gruntuje w nas obowiązek owej pietas. 

Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, 
języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła 
rodaków i owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde zagrożenie tego 
dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że Polacy byli zawsze zdolni do wielkich 
ofiar dla zachowania tego dobra albo też dla jego odzyskania. Świadczą o tym tak liczne 
mogiły żołnierzy, którzy walczyli za Polskę na różnych frontach świata. Są one rozsiane 
na ziemi ojczystej oraz poza jej granicami. Wydaje mi się jednak, że jest to doświadczenie 
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każdego kraju i każdego narodu w Europie i na świecie. Ojczyzna jest dobrem wspólnym 
wszystkich obywateli i jako taka, jest też wielkim obowiązkiem.  

Istnieje ścisła łączność znaczeniowa pomiędzy ojczyzną i narodem. W języku 
polskim – ale nie tylko – termin „naród” pochodzi od „ród”, „ojczyzna” natomiast ma 
swoje korzenie w słowie „ojciec”. Ojciec jest tym, który wraz z matką daje życie nowej 
istocie ludzkiej. Ze zrodzeniem przez ojca i matkę wiąże się pojęcie ojcowizny, które 
stanowi tło dla terminu „ojczyzna”. Ojcowizna, a w dalszym ciągu ojczyzna są więc 
treściowo ściśle związane z rodzeniem. Również słowo „naród” z punktu widzenia 
etymologu jest związane z rodzeniem. Termin „naród” oznacza tę społeczność, która 
znajduje swoją ojczyznę w określonym miejscu świata i która wyróżnia się wśród innych 
własną kulturą. 

Św. Jan Paweł II - Pamięć i tożsamość 
 

 Kazanie na cmentarzu 
podczas uroczystości Wszystkich Świętych 

  

            W jednej ze swoich piosenek Justyna Steczkowska 
śpiewała: Wracam do domu od tylu lat, wciąż po kryjomu, 
przed wschodem dnia. Te słowa idealnie pasują do dzisiejszej 
uroczystości Wszystkich Świętych i jutrzejszego wspomnienia 
wszystkich wiernych zmarłych. Bo te dni przypominają 
każdemu z nas, że po tym życiu jest życie. I o ile to nasze życie doczesne ma swój początek w 
momencie naszych narodzin i koniec w momencie śmierci, o tyle to drugie życie ma swój 
początek w chwili naszej śmierci, ale końca już nie ma, trwa wiecznie. Każdy z nas od dziecka, 
kiedy przygotowywał się do pierwszej Komunii Świętej, uczył się małego katechizmu. W tym 
katechizmie wyznajemy trzy rzeczy ostateczne, które czekają każdego z nas bez wyjątku: śmierć, 
sąd, niebo albo piekło. Śmierć dla wielu z nas jest trudnym tematem. Ale jest ona nieunikniona, 
dlatego warto zacząć się z nią oswajać. Jak mówi Pan Jezus w Ewangelii, śmierć przyjdzie do nas 
niespodziewanie, jak złodziej w nocy. Nie uprzedzi nas wcześniej, że nadchodzi. Nie wpiszemy 
sobie w kalendarz, że tego dnia o tej godzinie odejdziemy z tego świata, więc trzeba by się do 
tego momentu przygotować. Mamy żyć w nieustannej gotowości, tak, jakby każda chwila 
naszego życia była tą ostatnią. Dlatego może warto powiedzieć słowo przepraszam temu, komu 
zawiniliśmy, podziękować komuś, komu jesteśmy to winni, odezwać się do tych, do których 
może od dawna się nie odzywamy. Zróbmy to, zanim będzie na to za późno. Wielu z nas obawia 
się chwili swojej śmierci. Ala tak naprawdę, jeżeli żyjemy w przyjaźni z Panem Bogiem, to nie 
mamy się czego obawiać, bo to spotkanie nie będzie spotkaniem z surowym Sędzią, który 
rozliczy nas z naszych grzechów i za nie ukarze, ale będzie to spotkanie z kochającym Ojcem, 
który wypatruje nas, a gdy dostrzega nas z daleka, wybiega nam naprzeciw, rzuca się nam na 
szyję i cieszy się z naszego powrotu. Zwróćmy uwagę, że kiedy byliśmy dziećmi, zasadniczo nie 
baliśmy się wracać do domu, do naszych rodziców, chyba, że coś przeskrobaliśmy i baliśmy się 
konsekwencji tego. Podobnie jest w życiu duchowym. Dlatego dbajmy o łaskę uświęcającą w 
nas, aby chwila naszej śmierci nie była dla nas straszna. Kiedy odchodzą nasi bliscy, często 
ogarnia nas smutek i wielka rozpacz. Z jednej strony, po ludzku, jest to zrozumiałe, bo 
straciliśmy kogoś, kogo bardzo kochamy, kogoś, kto był obok nas przez wiele lat a może nawet 
przez całe życie. Ale z drugiej strony na śmierć musimy patrzeć z chrześcijańską nadzieją. 
Musimy żyć nadzieją, że nasi zmarli są w lepszym świecie, że dla nich zakończyło się ziemskie 
zmaganie i teraz będą nas wspierać w doczesnej wędrówce. Drugą rzeczą ostateczną jest sąd. 
Możemy wyróżnić dwa sądy: sąd szczegółowy i sąd ostateczny. Sąd szczegółowy odbywa się 
zaraz po naszej śmierci. Martwe ciało człowieka jest przygotowywane do pogrzebu i chowane w 
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grobie, natomiast dusza tego człowieka wędruje przed Stwórcę, który dokona nad nią sądu. 
Każdy z nas stanie przed Panem Bogiem, który nas doskonale zna, który wie, jak wygląda nasze 
życie. Nie będziemy musieli nic mówić, nie będziemy się tłumaczyć, usprawiedliwiać, ubarwiać. 
Staniemy przed Bogiem z żalem i wstydem za to, jak często raniliśmy Jego miłość. W Piśmie 
Świętym czytamy, że sąd ten będzie sądem z miłości. Pan Bóg nie zapyta nas, jakie mieliśmy 
tytuły naukowe, jak bardzo się wzbogaciliśmy, jakie części świata odwiedziliśmy. Boga będzie 
interesowało tylko to, czy kochaliśmy Jego i drugiego człowieka, w którym On mieszka. Tylko 
miłość będzie mogła orędować za nami i usprawiedliwiać nasze grzechy. Dlatego starajmy się, 
aby w naszym doczesnym życiu nigdy nie brakowało miłości. Okazujmy ją Bogu i drugiemu 
człowiekowi na każdym kroku, abyśmy z naręczami dobrych czynów i miłości mogli stanąć 
przed Stwórcą. Pamiętajmy, że dopóki żyjemy, wszystko możemy w naszym życiu zmienić, za 
każdy grzech możemy przeprosić. Jednakże po naszej śmierci tej możliwości już nie będzie. 
Drugi sąd, to sąd ostateczny, który dokona się na końcu świata, w momencie paruzji, kiedy 
Chrystus powtórnie przyjdzie na ziemię. Pismo Święte a także objawienia wielu świętych 
wskazują, że czas sądu ostatecznego poprzedzać będą wojny, kataklizmy, prześladowania. Często 
mówi się o trzech dniach ciemności oraz o tym, że na ciemnym niebie ukaże się znak krzyża, z 
którego, z miejsc, gdzie były rany Jezusa, będą wychodzić strumienie światła. W momencie sądu 
ostatecznego, ci którzy jeszcze będą na ziemi, zostaną osądzeni i przemienieni. Szczątki naszych 
zmarłych powstaną z grobów, zostaną na nowo przyodziane ciałem, ale odmienionym, na wzór 
ciała Chrystusa, który przychodzi po zmartwychwstaniu do apostołów: z jednej strony jego ciało 
jest normalne – spożywa posiłek, ale z drugiej jest inne – wchodzi pomimo zamkniętych drzwi. 
Możemy w to wierzyć lub nie, ale taka jest prawda naszej wiary, którą za każdym razem 
wyznajemy w Credo. W momencie końca świata Bóg całkowicie zniszczy zło i ostatecznie 
pokona złego ducha, który od tego momentu nie będzie miał już żadnej władzy. Rozpocznie się 
wieczne królowanie z Bogiem. Ostatnią rzeczywistością jest niebo albo piekło. Jest jeszcze 
czyściec jako przedsionek nieba. Można powiedzieć, że jest to zapłata, jaką człowiek odbiera za 
swoje życie. Często dzieci mówią, że niebo jest do góry, piekło na dole. W rzeczywistości jednak 
niebo i piekło to nie miejsca, które możemy określić za pomocą współrzędnych geograficznych, 
ale to stan duszy, która przebywa blisko Boga lub daleko od Niego. Jeśli chcieli byśmy się 
zastanowić, czym jest niebo, to można je porównać do sytuacji, w której małe dziecko jest ze 
swoimi rodzicami w domu. Cieszy się w ich obecności, czuje się bezpiecznie, w każdej chwili 
może do nich przyjść i się przytulić. Nic mu więcej do szczęścia nie potrzeba. Podobnie jest w 
niebie, gdzie dusza przebywa w obecności swojego Stwórcy, wpatruje się w Jego oblicze i raduje 
się pełnią szczęścia. Dusze, które odeszły z tego świata pojednane z Panem Bogiem, ale nie 
zdążyły jeszcze odpokutować za swoje grzechy, trafiają do czyśćca. Czyściec to rzeczywistość, w 
której dusza przygotowuje się do spotkania z Panem Bogiem. Tak, jak z zabłoconego podwórka 
nie wejdziemy do salonu wpierw, nim nie wytrzemy butów na wycieraczce, tak dusza nie będzie 
oglądała Boga, zanim się nie oczyści ze wszystkiego, co od Niego oddala. Czyściec również 
możemy zobrazować za pomocą dziecka i jego rodziców. Ale tym razem dziecko zostaje samo w 
domu na krótką chwilę, bo rodzice np. wyjechali do sklepu na zakupy. Dziecko tęskni, czuje 
niepokój, ale wie, że to za chwilę się skończy, bo rodzice zaraz wrócą i dziecko znów będzie się 
cieszyło ich obecnością. Podobnie czyściec – jest to stan przejściowy, w którym dusza, po 
odpokutowaniu za swoje grzechy, przechodzi do nieba, bo z czyśćca innej drogi nie ma. Jest 
jeszcze piekło, czyli stan wiecznego oddzielenia duszy od Pana Boga. To tak, jakby dziecko 
zostało samo w domu, ale na zawsze, bo rodzice już nie wrócą. Dziecko już nigdy się do nich nie 
przytuli, nie zapyta ich o radę, nie podziękuje i nie przeprosi za coś. Podobnie dusza, która 
odrzuciła w swoim życiu Pana Boga. Ona wie, że źle zrobiła, ale już nie może zmienić swojej 
decyzji, nie może naprawić swoich błędów. Pan Bóg robi wszystko, aby człowiekowi 
przypomnieć, że jest, czeka, aż człowiek się nawróci, ale jeżeli człowiek nie chce tego 
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nawrócenia podjąć, to Pan Bóg nie zrobi nic na siłę. Tak więc piekło nie jest zemstą Pana Boga, 
ale wolnym wyborem człowieka, który mówi Bogu ja Ciebie nie potrzebuję. Dzisiejsza i 
jutrzejsza liturgia przypomina nam, że istnieje komunia pomiędzy nami a tymi, nad których 
grobami teraz stoimy. Ci, którzy już osiągnęli niebo, wspierają nas z góry, orędują za nami u 
Pana Boga. Natomiast ci, którzy trwają jeszcze w czyśćcu, potrzebują naszej modlitwy. Kiedy nie 
modlimy się za zmarłych, oni, co prawda wędrują do nieba, ale bardzo powoli, tak jak samochód, 
który porusza się w korku. Natomiast nasza modlitwa za zmarłych sprawia, że oni tak jakby 
wjeżdżają na autostradę do nieba. Moi drodzy, w każdej wolnej chwili módlmy się za zmarłych, 
pomagajmy im osiągnąć niebo. W jednym z objawień słyszymy, że Bogu milsza jest nasza 
modlitwa za zmarłych, niż za nas samych, bo oni sami sobie nie pomogą, a my, pomagając im, 
nie tylko wprowadzamy ich do nieba, ale taż zyskujemy świętych przyjaciół, którzy przed Panem 
Bogiem będą za nami orędować. Uczmy też tej modlitwy młode pokolenie, aby kiedyś, po naszej 
śmierci, miał się kto za nas modlić i przeprowadzić nas z czyśćca do nieba.                                              

Ks. Mateusz Paprocki 
 

Narodowe Święto Niepodległości w Przygodzicach 
 

11 listopada, po Mszy św. za Ojczyznę w kościele NMP 
Nieustającej Pomocy w Przygodzicach jej uczestnicy udali się 
z proboszczem ks. kanonikiem Marcinem Taisnerem pod Pomnik 
Powstańców Wielkopolskich. Tam po odśpiewaniu hymnu i odmówieniu 
modlitwy ks. proboszcz z ministrantami, wójt gminy Przygodzice 
Krzysztof Rasiak, samorządowcy, dyrektorzy szkoły podstawowej i 

przedszkola, przedstawiciele Klubu Oficerów Rezerwy, Koła Gminnego Związku Kombatantów 
RP i BWP, Rady Sołeckiej Przygodzic, druhowie OSP Przygodzice i uczniowie złożyli kwiaty 
pod pomnikiem oddając hołd kilku pokoleniom rodaków, którzy nie szczędzili swojego życia 
w walce o odzyskanie niepodległości Polski. Uroczystość podczas Mszy św. i pod pomnikiem 
uświetnił pieśniami religijnymi i patriotycznymi Zespół „Baryczanki”. 

Edmund Radziszewski w krótkim wystąpieniu przypomniał historię drogi od utraty 
niepodległości przez Polskę do jej odzyskania: 
W 103. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości przyszliśmy pod Pomnik Powstańców 
Wielkopolskich, by oddać hołd kilku pokoleniom rodaków, którzy nie szczędzili swojego życia w 
walkach o odzyskanie niepodległości. Historycy spierają się o przyczyny upadku Rzeczpospolitej 
pod koniec XVIII wieku. Czy był to skutek zmowy i agresji trzech jej sąsiadów? Czy też 
przyczyną była jej słabość spowodowana destrukcją aparatu państwowego i prywatą części jej 
ówczesnych elit. W XVI wieku Rzeczpospolita była mocarstwem imponującym innym krajom 
europejskim. Krajem kwitnącej kultury, wielkiej tolerancji, miejscem schronienia dla 
cudzoziemców, m.in. z Niemiec, Czech, Holandii, Wysp Brytyjskich. W XVII i XVIII wieku 
Rzeczpospolita zaczęła słabnąć a jednym z powodów była anarchizacja jej ustroju politycznego. 
Część magnaterii występowała przeciw własnemu państwu, służąc obcym monarchom, za co była 
przez nich wynagradzana na różne sposoby.  Mimo że obóz patriotyczny próbował naprawić 
państwo poprzez przeprowadzenie reform ustrojowych, poświęcając nawet część przywilejów 
szlachty, czego dowodem była Konstytucja 3 Maja, Rzeczpospolita zniknęła jednak z mapy 
Europy na ponad 120 lat. Kilka pokoleń musiało podczas tego okresu walczyć o odzyskanie 
utraconej niepodległości ponosząc ogromne ofiary. W kolejnych powstaniach, którym nie 
sprzyjały okoliczności zewnętrzne, ponosiliśmy wielkie straty. Nasz wieszcz Adam Mickiewicz 
musiał się modlić o „wojnę powszechną”, w której nasi zaborcy mieli wystąpić zbrojnie 
przeciwko sobie. I tak w końcu się stało. W 1914 roku wybuchła wielka wojna, nazwana 
później pierwszą wojną światową, w której Niemcy z Austro-Węgrami wystąpiły przeciwko 
Rosji. Tej okazji nasi przodkowie już nie zmarnowali. Choć na początku wojny trudno było 
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przewidzieć jej skutki, to nasi politycy intuicyjnie wyczuwali, że sprawa polska będzie w niej 
przez zaborców wykorzystywana. 5 listopada 1916 roku Niemcy i Austro -Węgry na zajętych 
ziemiach zaboru rosyjskiego proklamowały Królestwo Polskie, które miało być im 
podporządkowane. W 1917 roku najwybitniejsi politycy polscy myśleli już jednak o 
samodzielnym państwie polskim. Pierwsza wojna światowa dobiegała końca a państwa zaborcze 
wychodziły z niej osłabione. Rosja pogrążyła się w wojnie domowej, Austro-Węgry się rozpadły, 
Niemcy mimo posiadania silnej armii zmuszone były skapitulować. Sytuacja międzynarodowa 
była dla Polaków wyjątkowo korzystna. 10 listopada 1918 roku przybył do Warszawy, 
wypuszczony z twierdzy w Magdeburga, twórca Legionów Polskich Józef Piłsudski, któremu 
Rada Regencyjna Królestwa Polskiego przekazała w następnym dniu władzę wojskową i 
naczelne dowództwo wojsk polskich. W tym samym dniu Niemcy podpisały 
rozejm w Compiègne kończący działania wojenne. 14 listopada Rada Regencyjna przekazała 
Piłsudskiemu także władzę cywilną. 16 listopada 1918 roku Józef Piłsudski wystosował do 
prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz rządów: brytyjskiego, francuskiego, włoskiego, 
niemieckiego i japońskiego, jak również do rządów wszystkich państw wojujących i neutralnych 
telegram, w którym poinformował o istnieniu niepodległego Państwa Polskiego. Wcześniej na 
ziemiach polskich zanosiło się na wielki chaos państwotwórczy. 19 października powstała Rada 
Narodowa Księstwa Cieszyńskiego, 28 października Polska Komisja Likwidacyjna w Krakowie a 
7 listopada w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej. Wszystkie organy 

podporządkowały się jednak 
Józefowi Piłsudskiemu, który 22 
listopada został Tymczasowym 
Naczelnikiem Państwa. Dekretem 
z 28 listopada zarządzone zostały 
na 26 stycznia 1919 roku wybory 
do Sejmu Ustawodawczego. 
Rzeczpospolita Polska powróciła 
do suwerennego bytu. W latach 
1919–1936 rocznice odzyskania 
niepodległości świętowano w 
Warszawie jako uroczystości o 
charakterze wojskowym. W 
latach 1937-1938 obchodzono je 
jako święto państwowe. W 1945 

ustanowiono Narodowe Święto Odrodzenia Polski, obchodzone 22 lipca, w rocznicę ogłoszenia 
Manifestu PKWN przygotowanego w Moskwie i jednocześnie zniesiono Święto Niepodległości. 
Przywrócono je w 1989 roku. Wypełniając swój obowiązek przyszliśmy dziś w to symboliczne 
miejsce, by oddać hołd naszym rodakom, którzy walczyli o niepodległość Rzeczpospolitej. 

Edmund Radziszewski 
 

Kilka słów o nabożeństwach różańcowych i nie tylko… 
 

Z wielkim rozrzewnieniem wspominam czasy, gdy w październikowe wieczory nasz 
kościół parafialny gromadził na nabożeństwach różańcowych całe rodziny. Dzieci chętnie 
przychodziły z rodzicami lub dziadkami, zbierały kolorowe obrazki, z których składały piękne 
plansze np. z wizerunkiem Maryi lub świętych patronów. Każdego roku razem z księdzem 
proboszczem organizowaliśmy pielgrzymki autokarowe do ciekawych miejsc kultu Matki Bożej - 
po majowych nabożeństwach (na początku czerwca) i jesienią (po nabożeństwach różańcowych). 
Często brakowało miejsc w autokarze, bo tyle było chętnych uczniów, którzy gorliwie 
uczestniczyli w nabożeństwach i w nagrodę (za darmo lub drobną opłatą) mogli pojechać na 
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pielgrzymkę. Byliśmy: w Częstochowie, Gostyniu, Mikorzynie, Borku Wielkopolskim, Kaliszu, 
Pleszewie, Lutogniewie, Kotłowie, Sadowiu, Licheniu, Chełmcach, w Bralinie na Pólku, w 
Tursku i jeszcze wielu ciekawych miejscach kultu Matki Bożej. W drodze był zawsze czas na 
modlitwę, udział we Mszy Świętej, śpiewanie piosenek, zwiedzanie pięknych świątyń, podziemi, 
skarbców, zbrojowni, na poznawanie historii objawień itp. Uczestnicy pielgrzymek spotykali się 
zawsze z ciepłym przyjęciem przez gospodarzy odwiedzanych miejsc (kapłanów i siostry 
zakonne), a często byli podejmowani gościną (słodycze, ciasto, ciepła herbatka). Był też czas na 
zakup pamiątek. Wielka szkoda, że to tylko wspomnienia, bo obecnie jest trudno zgromadzić 
wiernych w kościele i to niezależnie od wieku. Pewnie w dużej mierze ma na ten stan wpływ 
wszechobecna pandemia i związane z nią obostrzenia. Często bowiem powodują one 
ograniczenie kontaktów w rodzinach, ze znajomymi, ale wpływają też np. na nieobecność na 
niedzielnej Mszy Świętej i na nabożeństwach w kościele, co niestety osłabia naszą sferę 
duchowości i nie jest bez znaczenia dla naszych dzieci. Ale wracając do nabożeństw 
różańcowych pragnę wyróżnić uczniów, którzy mimo wszystko bardzo aktywnie modlili się na 
Różańcu. Byli to: Tobiasz Berlik (20 obecności), Kamil Janicki (19), Julita Nowak (18), Marta 
Śmigiel (17), Karolina Wieczorek (16) i Kamil Urbaniak (16) oraz Jan Pichet (15 obecności). 
Brawo za wytrwałość! Wszyscy wyróżnieni otrzymali od księdza proboszcza różańce i książki o 
tematyce religijnej z serii „Wszystko o…” Z wielkimi gratulacjami odwagi spieszę do dwóch 
chłopców: Kamila Urbaniaka i Marcina Obsta, którzy w ostatni piątek października na Mszy św. 
szkolnej, pochwalili się wiedzą i wymienili wszystkie tajemnice Różańca Świętego. Również oni 
otrzymali książki z serii „Wszystko o …”, a do dziennika oceny celujące. Szkoda, że nikt więcej 
się nie zdecydował, ale trzeba się cieszyć nawet z małych sukcesów. Mam nadzieję, że w ostatni 
piątek listopada znajdzie się większa grupa uczniów, którzy odważą się w kościele wymienić 
wszystkie księgi Nowego Testamentu. Nagrody od księdza proboszcza i oceny celujące – 
czekają. Życzę odwagi i powodzenia! 

                                                                           Donata Mróz 
 

Rekolekcje Adwentowe  na nowy rok kościelny 
Ks. Rafał Grzęda 2021 r. 

  

Sobota - 11 grudnia 
g.18.00  - Msza św. niedzielna z nauką rekolekcyjną 
Niedziela – 12 grudnia 
g.7.00    - Msza św. z nauką rekolekcyjną 
g.9.00    - Msza św. z nauką rekolekcyjną 
g.11.00  - Msza św. z nauką rekolekcyjną z uwzględnieniem obecności dzieci 
Poniedziałek – 13 grudnia  - Dzień Sakramentu Pokuty 
g.8.00    - Spowiedź św. 
g.9.00    - Msza św. z nauką pokutną 
g.17.00  - Spowiedź św. 
g.18.00  - Msza św. z nauką rekolekcyjną 
g.19.00  - Okazja do spowiedzi do g.20.00 
Wtorek – 14 grudnia   
g.8.40    - Różaniec 
g.9.00    - Msza św. z nauką dla dorosłych 
g.17.50  - Koronka do Miłosierdzia Bożego 
g.18.00  - Msza św. z  nauką rekolekcyjną 
Środa – 15 grudnia  
g.8.40    - Różaniec 
g.9.00    - Msza św. z nauką rekolekcyjną 
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g.17.45  - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy   
g.18.00  - Msza św. za zmarłych z nauką rekolekcyjną 
g.19.00  - Procesja na cmentarz (ze zniczami) 

Ks. Proboszcz Marcin Taisner    
  

Parafianie Przygodzic pielgrzymują na Jasną Górę 
 

 W dniu, Bł. Władysław z Gielniowa, prezbitera bazyliki 
metropolitalnej we Fromborku, w sobotę 25 września po dwuletniej 
przerwie związanej z pandemią 36 naszych parafian wzięło udział w 
autokarowej pielgrzymce na Jasną Górę. Zbiórka tradycyjnie o 7.00 
przed urzędem gminy. Pochmurno, ale nie pada. W autokarze sporo 
wolnych miejsc. Wśród pielgrzymów czwórka dzieci i 
przedstawiciele młodzieży, która w czerwcu przyjęła Sakrament 
Bierzmowania. 

Pielgrzymkę zorganizował i prowadził ksiądz proboszcz 
kanonik Marcin Taisner. Nim minęliśmy granice Przygodzic 
autobus rozbrzmiewał śpiewem i modlitwą. Po odśpiewaniu, „Kiedy 
ranne wstają zorze” odmówiliśmy modlitwy poranne. Na 

poprzedniej pielgrzymce nie było gitary księdza proboszcza, bo jak stwierdził „Chłopiec z 
gitarą się skończył”, ale chyba zmienił zdanie, bo gitara była. Kto nie zjadł śniadania mógł 
to zrobić teraz. Gdy zbliżaliśmy sie do Częstochowy odmówiliśmy w intencji parafian 
Tajemnice Radosne Różańca Świętego. Każdy z uczestników pielgrzymki zmierza na 
Jasną Górę ze swoimi podziękowaniami i prośbami będąc przekonany, że jego prośby o 
pomoc i wsparcie w trudnych chwilach, dla siebie i rodziny zostaną w Kaplicy 
Cudownego Obrazu Matki Bożej wysłuchane. Ks. Kanonik Marcin Taisner powiedział 
nam, że wybrał taki termin wyjazdu, „ bo właśnie teraz mija (27.09.) piąta rocznica mojej 
operacji”. W tym roku, 1lipca, minęła też trzydziesta rocznica objęcia naszej parafii przez 
księdza Proboszcza. Bardzo spokojnie i niezbyt szybko prowadzony autobus wjeżdża na 
bardzo zatłoczony parking pod Jasną Góra około godz. 10.00. Zgodnie z programem o 
godz. 11.00 mamy Mszę św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej w intencji 
uczestników pielgrzymki i wszystkich parafian. Część pielgrzymów zdąża do kaplicy by 
znaleźć się jak najbliżej Cudownego Obrazu, kolejni kierują się do Wieczernika do 
spowiedzi. Kolejki do konfesjonałów bardzo, bardzo długie. 
 O godz. 11.00 w wypełnionej wiernymi kaplicy przed Cudownym Obrazem Matki 
Boskiej Częstochowskiej rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana z udziałem naszego 
Proboszcza. Przy ołtarzu wokół księdza prowadzącego, księża przewodnicy autokarowych 
pielgrzymek z różnych stron naszego kraju. Nasz ksiądz proboszcz odprawia Mszę św. w 
intencji uczestników pielgrzymki oraz wszystkich parafian z Przygodzic. Mszy św. przed 
cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej przewodniczył ks. generał Stanisław 
Rospondek. Członek honorowy Międzynarodowego Zakonu Rycerzy św. Jerzego z Łodzi. 
Na zakończenie homilii powiedział: Matko przed Twoim obliczem powtórzę słowa poety 
łodzianina Juliusza Tuwima (Modlitwa, Kwiaty Polskie): 
...Daj nam uprzątnąć dom ojczysty 
Tak z naszych zgliszcz i ruin świętych 
Jak z grzechów naszych, win przeklętych. 
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Niech będzie biedny, ale czysty 
Nasz dom z cmentarza podźwignięty… 
Obok w Bazylice Znalezienia Krzyża Świętego i Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w 
tym czasie była odprawiana w języku łacińskim Msza św. 39. Pielgrzymki Kapłanów 
Archidiecezji Częstochowskiej, której przewodniczył abp Wacław Depo, metropolita 
częstochowski. Msza św. skończyła sie krótko przed godzina 12.00, chwila oczekiwania 
na uroczyste zasłonięcie Cudownego Obrazu Matki Boskiej. Tuż przed 12.00 
poinformowano zgromadzonych w kaplice, 
że zasłonięcia obrazu nie będzie. Chwilę 
potem z bazyliki przyszedł metropolita 
częstochowski abp Wacław Depo wraz z 
biskupem pomocniczym Andrzejem 
Przybylskim i klęcząc złożyli „Akt 
zawierzenia duchowieństwa Archidiecezji 
Częstochowskiej Matce Bożej. Do 14.00 
czas wolny można się posilić kupić 
pamiątki zwiedzić skarbiec lub arsenał. 
Choć nie było to łatwe, wszędzie tłumy. O 
14.00 zbiórka na dolnych wałach celem 
odprawienia Drogi Krzyżowej. W skupieniu 
i modlitwie przechodzimy do kolejnych 
stacji. Przy każdej stacji krótkie, mądre 
przemyślane rozważania Drogi Krzyżowej 
ks. proboszcza Marcina Taisnera. Po 
zakończeniu Drogi Krzyżowej wspólne 
zdjęcie po pomnikiem Jana Pawła II. 
Wracamy do autobusu i po chwilowych 
trudnościach ze skompletowaniem 
uczestników pielgrzymki jedziemy do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego prowadzonego 
przez Księży Pallotynów. Jedną z części Koronki poprowadził nasz ksiądz Proboszcz. Po 
błogosławieństwie eucharystycznym wyruszyliśmy w drogę powrotną do Przygodzic. 
Śpiewniki w dłoń i przy akompaniamencie gitarowym księdza Proboszcz słychać śpiew:  
Pośród wszystkich życia trosk i kłopotów - Gdy pod wiatr trzeba iść każdego dnia, - Jedna 
prawda niech mi świeci jak gwiazda, -Że chrześcijanin, to właśnie ja.” i kolejne pieśni 
słychać było do samych Przygodzic. Na zakończenie nasz opiekun i przewodnik udzielił 
wszystkim błogosławieństwa Bożego. Punktualnie o 19.00 autobus staje przed urzędem 
gminy. 
 Wracamy do naszych rodzin, umocnieni i pokrzepieni. Wierzymy, że Bóg za 
pośrednictwem Maryi przyjmie nasze modlitwy i pobłogosławi naszej wspólnocie 
parafialnej, w której intencji modlił się podczas Mszy św. ksiądz Proboszcz przed 
cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej.  

Wacław Kieremkampt 
 

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


