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Wieści Parafialne 
   
 

2021                              Grudzień                                    Rok XX Nr 7 (213)    
Parafia p.w. Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy w Przygodzicach 

 

 

Niech ta dobra nowina natchnie nas, pocieszy i umocni!   
- Życzy Redakcja 

  
Kiedyś to były święta. Któż to dzisiaj pamięta, 
Jak zbierała się cała rodzina. 
Krewni, bliżsi i dalsi, dzieci, młodzież i starsi, 
Żeby Bożego powitać Syna. 
  

Zawsze dom pełen gości, zawsze wiele radości 
Do wieczerzy stół biało nakryty. 
I choć czasem wypadło więcej gości niż jadła, 
Każdy przecież od stołu wstał syty 
  

Dziś na stole tak wiele, prawie małe wesele, 
Lecz radości i gości brakuje. 
Zapomnieliśmy chyba,  że nie barszczem, nie rybą, 
Ale sercem się Boga przyjmuje.  
  

Święta, święta, któż to pamięta. Ten nowoczesny świat 
Tak wiele zabrał nam. 
Święta, święta, śpiew i kolęda czy kiedyś  zabrzmi znów, 
Jak za dawnych lat. 
  

Kiedyś to były święta, jak zabrzmiała kolęda, 

Jego chwała nas nie oślepia, 
Jego obecność nas nie przeraża. 
Urodził się ubogi we wszystko, 
Aby nas zdobyć bogactwem swojej 
miłości.          
             Papież Franciszek 
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To ją słychać już było z oddali. 
Nie z kasety, nie z płyty, lecz z prawdziwej ochoty 
Wszyscy razem kolędy śpiewali. 
  

Kiedyś to był święta, skromne nieco w prezentach, 
Lecz bogate tak w radość i wiarę. 
Para zwykłych trzewików, garść babcinych pierników 
Tak cieszyły jak drogi podarek. 
  

Dziś choinki z plastiku, dziś prezentów bez liku, 
O Jezusie już nikt nie pamięta. 
W tym ogólnym pośpiechu,  w tej gonitwie wśród sklepów 
Zapomnieliśmy czyje to święta.                                               (z repertuaru Gangu Marcela) 
  

Rekolekcje Adwentowe 
 

Rekolekcje to czas duchowego remontu naszego serca, naszego życia naszej 
codzienności. Od 3 niedzieli Adwentu wspólnie z Wami parafianami 
z Przygodzic dane mi było przezywać  Adwentowe Rekolekcje. Był 
to czas szczególnej łaski Bożej, podczas którego chcieliśmy 
wspólnie przez słuchanie Słowa Bożego i rekolekcyjnych 
konferencji przygotować się do kolejnych świąt Bożego Narodzenia 
w naszym życiu. 

W pierwszym dniu rekolekcji mogliśmy sobie uświadomić jak 
ważna w życiu każdego człowieka jest rodzina. W trwającym roku 
św. Rodziny ogłoszonym przez papieża Franciszka staraliśmy się 
spojrzeć na nasze rodziny, szczególnie na relacje które tworzymy z 
naszymi bliskimi. W dzisiejszym świecie słyszy się często o kryzysie życia rodzinne, 
jednym z czynników powodujących ten kryzys jest niewątpliwie brak czasu dla siebie 
nawzajem. Co za tym idzie rzadziej ze sobą rozmawiamy, rzadziej spędzamy wspólnie 
czas, rzadziej wyjeżdżamy. Aby przezwyciężyć te zagrożenia, warto wrócić do wspólnego 
rodzinnego przezywania niedzieli, gdzie wspólnie rodzinnie uczestniczy się we Mszy św., 
potem wspólnie spożywa niedzielny obiad, a popołudnie spędza się ze swoimi bliskimi 
ciesząc się sobą i tym że mamy dla siebie czas. 

Drugi dzień rekolekcji to dzień spowiedzi świętej, uznania swojej słabości i 
otwarcia serc na łaskę Bożego Miłosierdzia. W tym dniu poruszyliśmy temat przebaczenia 
w naszym życiu. Często bardzo trudny, ponieważ związany z ludzką krzywdą, 
wyrządzonym złem, cierpieniem którego ktoś doświadczył. Dar przebaczenia w życiu 
każdego człowieka przeżywany jest  w trzech aspektach: 

- przebaczenie samemu sobie – człowiek może w życiu zrobić wiele złych rzeczy, 
ważne by dał sobie szanse na zmianę, na poprawę, by nie skupiać się tylko na tym co złe, 
ale szukać w sobie dobra; 

- przebaczenie Panu Bogu – kiedy spotyka nas coś złego, jakieś choroby, cierpienia, 
śmierć bliskich to często obwiniamy o to wszystko Pana Boga, ważne by potrafić zaufać 
Panu Bogu w tym jak nas prowadzi i nie zrzucać całej winy za zło tego świata na niego; 

- przebaczenie bliźniemu – wybaczam bo nie wiem kiedy ja sam nie wyrządzę 
krzywdy drugiemu człowiekowi i będę potrzebował przebaczenia; 
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Podsumowaniem tego tematu był dar wielkiego Bożego Miłosierdzia, który przebacza 
nam grzechy za każdym razem kiedy klękamy u kratek konfesjonału, żałujemy za grzechy 
i mamy wolę poprawy. 
         Trzeci dzień to temat wiary w naszym życiu. Wyraziliśmy wdzięczność wobec tych 
wszystkich osób szczególnie naszych bliskich, którzy od maleńkości starali się uczyć nas 
modlitwy, prowadzili do kościoła, swoim życiem pokazywali jak ważny jest Pan Bóg. 
Wiara to wielki dar, ale także odpowiedzialność, szczególnie w dzisiejszym świecie, który 
robi wszystko by tej wiary nas pozbawić, podważając autorytet Kościoła, negując zawarte 
w niej prawdy, naśmiewając się z tych, którzy są w kościele. Dlatego tak ważne byśmy 
modlili się by nigdy tego daru wiary nie utracić, by każdego dnia walczyć ze złym który 
będzie robił wszystko by nas odwrócić od Boga i Kościoła. 
         Ostatni dzień rekolekcji to ich podsumowanie, zwrócenie uwagi, że był to taki czas 
duchowego remontu naszego serca, zwrócenia uwagi by za udziałem w rekolekcjach szły 
konkretne dobre postanowienia, które pozwolą nam być lepszymi ludźmi. Pomagał nam w 
tym prorok adwentu św. Jan Chrzciciel wskazując konkretne sprawy w naszej 
codzienności   i odpowiedzieć na pytanie co mamy czynić by być lepszymi . umieć dzielić 
się tym co mamy z potrzebującymi, być uczciwym człowiekiem, szanować się nawzajem 
to trzy konkretne wskazania Jana dla naszej codzienności i duchowego remontu. 
Rekolekcje zakończyliśmy na cmentarzu parafialnym przy grobach tych którzy odeszli już 
do wieczności, aby przez to pokazać najważniejszy cel naszego życia czyli zbawienie do 
którego wszyscy zmierzamy.  Dziękuje księdzu Proboszczowi za zaproszenie a wszystkim 
parafianom za udział w rekolekcjach i zasłuchanie w głoszone słowo. 

Ks. Rafał Grzęda – rekolekcjonista 
 

Stan wojenny - moje wspomnienia i doświadczenia 
 

40 lat temu byłem wikariuszem w parafii św. Jana Chrzciciela w Lesznie ( w  4 roku 
kapłaństwa). W niedzielę 13 grudnia wstałem wcześnie rano na Mszę św. niedzielną. 
Włączyłem radio - cisza, chwytam za telefon - brak sygnału. Co się dzieje? Dopiero w 
zakrystii dowiedziałem się, że został ogłoszony stan wojenny. Przyszli do kościoła 
wystraszeni działacze Solidarności, aby się spotkać w bezpiecznym miejscu i naradzić, co 
dalej. Okazało się, że to są ci nieliczni, których jeszcze nie aresztowano. Wielkie było 
napięcie i niepewność. Podjęliśmy na Mszach św. modlitwy za Ojczyznę i za 
internowanych. Okazało się potem, że z Leszna bardzo dużo było tych, których 
wywieziono,  procentowo więcej niż w innych miastach, ale też wiadomo, że mieszkało w 
tym mieście wielu milicjantów, pracowników służby bezpieczeństwa i wojskowych, co też 
skutkowało donosicielstwem i łatwym ujawnieniem aktywistów Solidarności. Jeszcze tego 
samego dnia pojechałem pociągiem z przesiadką w Poznaniu do poprzedniej parafii na 
umówione imieniny. W wagonach pusto. Jak wróciłem wieczorem wionęło pustką na 
ulicach. Inny świat, inny kraj. 

Oprócz modlitwy za tych uwięzionych - internowanych, przychodziły złe wieści o 
tych na wolności lub o tych, którzy powrócili wreszcie z internowania. Jednych zmuszono 
do emigracji, innych złamano przesłuchaniami i obietnicami, musieli oficjalnie w telewizji 
deklarować współpracę z władzami. Naciskano też na proboszcza, byśmy zamilkli na 
ambonie na te tematy i nie modlili się oficjalnie na internowanych i ich rodziny. Byliśmy 
wzywani przez Służbę Bezpieczeństwa do składania zeznań i obietnic milczenia w 
kościele na temat stanu wojennego. Najbardziej ich mierzwiło, że byliśmy nieposłuszni 
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ich poleceniom. Na każdy wyjazd poza miasto trzeba było wyprosić przepustkę, a przy 
tym doznawać poczucia zniewolenia we własnym kraju. 

W czasie stanu wojennego uczestniczyłem też w Pielgrzymce Warszawskiej na 
Jasną Górę. Świadomi byliśmy, ze w grupach są przedstawiciele reżimu i zbierają 
materiały. 13 sierpnia wszystkie grupy miały swój znak przepasany kirem,  śpiewane były 
pieśni patriotyczne, odprawiana była Droga Krzyżowa. 14 sierpnia w ostatnim etapie 
wejścia do Sanktuarium Jasnogórskiego żadna grupa nie śpiewała radosnych pieśni. 
Wszyscy pielgrzymi w podniesionymi rękami ku niebu z różańcem w ręku przez cały 
ostatni etap odmawiali różaniec za Ojczyznę. Było t bardzo wymowne i wzruszające. 

Ks. prob. Marcin Taisner 
 

Kolęda 2021/22 
  

27.12. Wrocławska 2-30, g.10.00                                                     
28.12. Wrocławska 32-66, g.10.00                                                  
29.12. Kasztanowa 1-18 z Baryczną, g.10.00                                 
30.12. Kasztanowa 19-34 z Orzechową i Kwiatową, g.10.00    
02.01. Krańcowa, Kasztanowa 89-27 i Zielona, g.16.00             
03.01. Witosa 44-2, g.15.00, Św. Marcina                                                             
04.01. Słoneczna 2-26, g.15.00                                                                     
05.01. Mertki 2-23, g.16.00                                                                
06.01. Mertki 24-42, g.16.00                                                              
07.01. Mertki 43-63, g.10.00                                                              
08.01. Wrocławska 68, Wysocka 1-30 i Piwna, g.10.00             
09.01. Wysocka 29-47, Dolna, Dębowa 23, 26, 28, i Brzozowa, g.16.00  
10.01. Dębowa 21-4, Jesionowa, Topolowa 3-21, g.15.00        
11.01. Podgórna, Ogrodowa 2-14, Ekologiczna, Wrocławska 110-122 z Boczną,g.15.00 
12.01. Wysocka 3 ab i 5 ba, 15.00                    
13.01. Wysocka 7 ab g., Wrocławska 84-102, g.15.00        
14.01. Rubinowa 12-1, Bursztynowa 22-6, Ceglana 8i-6, g.15.00                  
15.01. Wrocławska 128-170 z Północną i  Wspólna 20-4, g.10.00     
16.01. Kolejowa 14-2 i Wrocławska 145-109, g.14.00               
17.01. Mostowa, Ślepa 2/1 i Wrocławska 105-47, g.15.00       
18.01. Ślepa 8-2/2, Krótka 2-18, g.15.00                                        
19.01. Długa 1-22 b, g.15.00                                                                
20.01. Długa 24-33 i Nowe Osiedle 32-44, g.15.00                                 
21.01. Nowe Osiedle 3-26 (obie strony), g.15.00                         
22.01. Mickiewicza 2-26 i Kochanowskiego 9-1, g.10.00                       
23.01  Skryta 22-1a, g.14.00                                                               
24.01. Słowackiego 14-2, Nowe Osiedle 37-21, g.15.00                        
25.01. Ludna 28a-1, g.15.00                                                                 
26.01. PTR 6,8,4,3 i Szkolna, g.15.00                                               
27.01. Gospodarcza i Przedmieście, g.15.00                                              
28.01. Wrocławska 39-1, g.15.00                                          
29.01. PKP i Strugi, g.10.00                                                                   
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Kolęda to odwiedziny duszpasterskie, nabożeństwo w domowym Kościele z udziałem 
kapłana, błogosławieństwo dla rodziny, wyznanie wiary, uroczystość domowa z okazji 
Świąt Bożego Narodzenia. Przygotujmy się radośnie na tę chwilę. Na kolędzie powinni 
być obecni wszyscy członkowie rodziny, ubrani godnie a może i uroczyście na tę 
okoliczność, wszyscy powinni zaangażować się w odmawianie modlitw, śpiew kolędy i 
gesty modlitewne. Na stole, który ma przypominać ołtarz, na białym obrusie powinien stać 
na środku krzyż przed nim powinno leżeć Pismo Święte, obok krzyża stoją świece, jest na 
stole woda święcona(!!!) i kropidło. Dzieci i młodzież przygotowują zeszyty 
katechetyczne do wglądu. Jeśli wyznaczony termin nie pasuje albo godzina za wczesna, 
proszę uzgodnić inny czas z duszpasterzem. Nie rezygnujmy beztrosko, z błahych 
powodów, z tego świątecznego spotkania. Przekazujmy też wiadomość o kolędzie 
rodzinom mniej związanym z kościołem parafialnym.   
                                                                                                       Ks. prob. Marcin Taisner 
 

 

Kary nie będzie dla przeciętnych drani, 
A lud ofiary złoży nadaremnie. 
Morderców będą grzebać z honorami 
Na bruku ulic nędza się wylęgnie. 
 

Pomimo wszystko świat trwać będzie nadal - 
W Słońce i Kłamstwo wierzą ludzie prości. 
Niedostrzegalna szerzy się zagłada, 
A wszystkie ręce lśnią aż od czystości.  
 

Handel, jakich nie było, z chciwością się zmaga,  
Na gorycz popytu, na zdradę ceny nie ma. 
Uczynków złych i dobrych kołysze się waga 
Z pełnymi krwi szalami obiema. 
 

Nieistniejące w milczeniu narasta, 
Aż prezydenci i gwiazd korce bledną, 
Coś się na pewno wydarzy - to jasne, 
Ale nam wtedy będzie wszystko jedno. 

(Jacek Kaczmarski) 

Józek, krótka historia o chłopcu, 
który szukał kromki chleba, a ocalił własne życie 

autor - Krzysztof Borowiak 
(Moją pracę dedykuję Babci Felicji i Dziadkowi Józefowi 

za miłość, oddanie i wsparcie) 
Wprowadzenie 

Przeglądając rodzinne albumy natrafiamy na uwiecznione w aparacie chwile, ważne 
wydarzenia. Przyglądamy się osobom, które na nich widnieją. Można mieć wrażenie, 
jakby na chwilę czas zatrzymał się w miejscu. Mamy możliwość dowiedzieć się czegoś o 
naszych bliskich, poznać ich historię życia. To niezwykłe bogactwo szczególnie dla ludzi 
młodych, którzy dopiero budują swoją życiową drogę. 

W mojej rodzinie szczególnie żywa jest pamięć o wydarzeniach z czasu II wojny 
Światowej. To wspomnienia, które budzą duże emocje, wzruszenie. Chciałbym 
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opowiedzieć historię chłopca o imieniu Józek, który nie mógł, tak jak ja, żyć w wolnej 
Ojczyźnie, a czas jego dorastania przypadł na trudne wojenne lata. 

 
Kim był Józek? 
Urodził się 28 grudnia 1930 roku w Ostrzeszowie. To małe miasteczko w 

południowej Wielkopolsce niedaleko Kępna. Jego rodzicami byli Weronika (z domu 
Mucha) i Leon Trawińscy. Miał też czworo rodzeństwa: Marię, Antoniego, Irenę, 
Stanisława. Byli biedną, ale bardzo kochającą się rodziną. Mama dbała o dom i zajmowała 
się dziećmi. Ojciec pracował na ich utrzymanie wędrując po Polsce i wykonując murarskie 
zdobienia na budynkach. Józek był bardzo dumny ze swojego taty. Jego ojciec walczył w 
Powstaniu Wielkopolskim, o którym mu opowiadał. Brał też udział w rozbrajaniu 
Niemców we Wrześni, a jego pułk stacjonował w Kobylej Górze. 

W 1938 roku Józek rozpoczął naukę w Szkole Podstawowej w Ostrzeszowie, w 
której ukończył tylko pierwszą klasę. Wybuch wojny i okupacja uniemożliwiła mu dalszą 
edukację. Sytuacja rodziny stała się bardzo trudna. Ojciec przez pewien czas musiał 
ukrywać się przed Niemcami, gdyż groziła mu śmierć za udział w powstaniu. Następnie 
został przymuszony przez Niemców do prac murarskich na rzecz ludności niemieckiej w 
Schildbergu (wcześniej nazwa Ostrzeszów). Głód coraz częściej zaglądał im w oczy. 
Dzieci musiały zarabiać na kromkę chleba. Dziewięcioletni Józek pracował u gospodarza 
wypasając krowy i kozy. Wówczas oddawał się 
swojej pasji, którą było czytanie książek. Z 
każdym dniem sytuacja w kraju była coraz 
trudniejsza. Słyszał, jak dorośli rozmawiają o 
wojnie, o braku bezpieczeństwa. Przez okna 
swojego domu obserwował przemarsze wojski 
niemieckich, które dodatkowo potęgowały i 
niego uczucie strachu. 

18 kwietnia1942 roku umarł ojciec Józka. 
To wydarzenie miało na niego traumatyczny 
wpływ. Tej nocy chłopiec spał w jednym łóżku 
ze swoim tatą, który już się nie obudził. Kiedy 
nastał świt Józek nadal przytulał się do zimnego 
ciała zmarłego ojca. Od tej pory wdowa po 
Leonie Trawińskim i pięcioro dzieci byli zdani 
tylko na siebie. Każdego dnia walczyli o 
przetrwanie, ale najgorsze było dopiero przed 
nimi. Wkrótce rozpoczęła się wojenna tułaczka. 

c.d.n.  
 

      
 

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


