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Parafia p.w. Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy w Przygodzicach
Cud Narodzenia Pańskiego
Pasterka 2021
ierwszą Ewangelią, czyli dobrą nowiną, są słowa skierowane w raju do
węża uosabniającego szatana: Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a
niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży ci

głowę, a ty zmiażdżysz mu piętę. I odtąd przez całą historię zbawienia przewija się
wątek kobiety, która daje życie synowi w cudownych okolicznościach, aby ostatecznie
pojawił się na ziemi Syn Boży w roli tego zapowiedzianego pogromcy szatana. Już u
początku tworzenia Narodu Wybranego Sara rodzi Abrahamowi Izaaka, mimo że w
starości już to niemożliwe. Mojżesz, jako wybawca Izraelitów z niewoli egipskiej, był
skazany na śmierć brutalnym, jednoznacznym rozkazem faraona: Zabić niemowlęta płci
męskiej. Przyszły wybawca narodu ocalał jedynie cudem. Znana jest historia matki
Samsona a później matki Samuela, jak wymodlone i długo oczekiwane potomstwo staje
się wybitnym wodzem i zapowiedzią przyszłego Mesjasza.
I cudem jest w naszych oczach Boże Narodzenie. Aż trudno opisać i ogarnąć
okoliczności tego zbawczego wydarzenia. A te wszystkie treści chce później św. Franciszek
umiejscowić w Żłóbku, abyśmy pamiętali, że Bóg z miłości do nas się rodzi, nie gardząc
naszą niedolą. Tak jak Ewangelie to portrety jednej i tej samej postaci, tak wydarzenia
opisujące w Ewangeliach narodzenie Jezusa uzupełniają się wzajemnie tworząc szczególną
całość, a równocześnie zachowując wyraz
tajemnicy wiary, że Bóg pogrążył się w ludzkiej
skończoności, w swoim stworzeniu, by
doprowadzić człowieka i całe stworzenie do
siebie. Liturgia zatem nie wspomina tylko
historycznych wydarzeń w Betlejem, ale otwiera
na aktualną obecność Chrystusa. Boże
Narodzenie jest bowiem Świętem Spotkania. Jest
to wielkie Święto Kościoła, jako Ciała
Chrystusowego, którego Głową jest Chrystus
uwielbiony. W czasie zaś każdej Mszy św.
przychodzi do nas pod prostymi postaciami
chleba i wina dotykając bezpośrednia prostoty i ubóstwa człowieka.
Nad Grotą Betlejemską w Palestynie, w której urodził się Jezus, wznosi się
wspaniała bazylika, a miejsce, w którym to się stało, jest oznaczone srebrną gwiazdą.
Miejsce narodzenia Zbawiciela ocalało mimo burz dziejowych, jakie się nad nim
przetoczyły i wciąż przetaczają. Jest to widomy znak, że Ewangelię trzeba głosić zawsze i
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wszędzie. Dla Kościoła nie ma złych czasów wypełniania misji Chrystusowej. Nawet jeśli
napotyka na opór i niezrozumienie. Kościół zawsze stoi na rozdrożu. Czy będziemy solą
ziemi, czy staniemy się słodzikiem świata? Chrześcijanin bowiem powinien starać się
uczynić świat bardziej zgodnym z porządkiem boskim, ale musi sobie zdawać
sprawę, że sam nie stworzy tu idealnego porządku, że walka o to będzie trwać do końca
świata. Boże Narodzenie zapoczątkowuje i wydoskonala proces moralny i duchowy
zachodzący w człowieku, aby oderwać się od myślenia o sobie i skupić się na tym, co jest
pragnieniem samego Boga. Widać to nie tylko w myśli teologicznej wielkich świętych, ale
obecne jest też w sztuce chrześcijańskiej, tak bardzo inspirowanej narodzinami Jezusa.
Patrzenie za Żłóbek powinno się w nas dokonywać w łączności z ołtarzem. W
niektórych kościołach dekoracja Żłóbka jest ściśle złączona z ołtarzem, abyśmy jeszcze
wyraźniej umieli dostrzec, że Bóg nas kocha stając się małym i bezradnym dla nas, abyśmy
w miłości do Boga w chlebie i winie ofiarowali siebie dla eucharystycznej obecności Boga
z nami w Jezusie Chrystusie.
Ks. Marcin Taisner

Sprawozdanie duszpasterskie za 2021 r.
W Kościele powszechnym - 9 października rozpoczął się w Rzymie
nowy Synod Biskupów pod hasłem „Ku Kościołowi synodalnemu:
komunia, uczestnictwo, misja”
Rok Św. Józefa. Pielgrzymki Ojca Świętego: Irak, Węgry, Słowacja, Cypr i Grecja
W Polsce - Beatyfikacja bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Matki Elżbiety Róży
Czackiej, ks. Jana Machy. Akt zawierzenia Kościoła i Polski św. Józefowi.
W diecezji - Nowy Biskup diecezjalny - Damian Bryl, śmierć i pogrzeb bpa Edwarda
Janiaka, XXX-lecie naszej diecezji,
W naszej Parafii - Sakrament Bierzmowania 25 czerwca - Ks. bp Łukasz Buzun, 1 lipca
30-lecie proboszczowania w parafii ks. Marcina Taisnera, pielgrzymka na Jasną Górę,
Sakramenty święte:
chrzty 14, (2020 – 15) - Alan Cieluch, Małgorzata Maria Sperling, Paweł Urbaniak,
Antoni Marcin Szewczyk, Maksymilian Korecki, Liliana Remblewska, Kacper Stanisław
Kowalski, Franciszek Mąka, Witold Ożóg, Bianka Helena Cicha, Zofia Maria Wnuk,
Wiktor Marcin Kramarczyk, Wiktor Józef Kurzawa, Emil Mieszała,
śluby 4, (2020 – 6) - Daria Weronika Remblewska - Tomasz Stępniak, Gabriela
Sroka - Łukasz Piotr Niemiec, Wioletta Barbara Adamska - Damian Grzęda, Daria Anna
Dembska - Patryk Wojciech Goliński,
pogrzeby 30, (2020 – 34) - Henryk Wołowiec, Krzysztof Piotrowski, Joanna
Kieremkampt, Bronisława Ostrowska, Edmund Stachowiak, Czesław Marciniak, Irena
Barbara Marczyk, Edmund Nowakowski, Kazimiera Jadwiga Kut, Łucja Maria Grzesiek,
Czesława Pietrzak, Marian Bodaj, Wioletta Krystek, Eugeniusz Józef Kubica, Władysław
Szczypkowski, Krystyna Maria Sobczak, Roman Szczepaniak, Jan Kierzkowski, Aniela
Gertruda Wołowiec, Józefa Helena Kiełbaska, Jacek Matczak, Zbigniew Adamczak, Halina
Anna Sobkowiak, Aniela Stawik, Maria Pastok, Dawid Jacek Talaga, Joanna Stachowiak,
Jerzy Stanisław Sperling, Zygmunt Skotnicki, Klara Maria Gorzyczka,
Ilość rozdanych komunii w ciągu roku 16.000 (2020 – 16.000),
I Komunia 23, (2020 - 26) - Andraszak Bartłomiej, Banasiak Kamil, Berkowski
Filip, Biała Amelia, Bilski Kacper, Blaźniak Piotr, Blaźniak Wiktoria, Brzezicha Lena,
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Frątczak Małgorzata, Jaszczyńska Iga, Juszczak Aleksandra, Juszczak Aleksander, Kokot
Tymon, Kurowski Jakub, Nowacki Olivier, Osada Laura, Pajda Damian, Sibera Tomasz,
Szkudlarz Natalia, Szombara Maria, Urbaniak Kamil, Weigt Michalina, Wnuk Agata,
bierzmowani 47 (2018 - 59) - we wszystkich siedmiu dziękczynieniach za Dary
Ducha Świętego uczestniczył Walczybok Igor
Frekwencja dzieci na nabożeństwach (od IX 2021 r.) - kl. I: Luboński Stanisław
(51), Szkudlarz Wojciech (32), Berlik Natan (20), kl. II: Tanaś Wojciech (39), Tyszko
Dawid (31), Sroka Weronika (21), kl. III: Pichet Jan (61), Janicki Kamil (59), Berlik
Tobiasz (58), Nowak Julita (58), kl. IV: Urbaniak Kamil (51), Andraszak Bartłomiej (41),
Kokot Tymon (38), Pajda Damian (38), kl. V: Obst Marcin (55), Tanaś Patrycja (47),
Stachowiak Hubert (14), kl. VI: Barcicka Antonina (12), kl. VII: Tanaś Kinga (65),
Leszczyńska Maja (21), Urbaniak Weronika (17), kl. VIII: (Fabiś Iga (22), Barcicki
Makary (14), Łuczak Bartłomiej (10). We wszystkich Roratach uczestniczył Luboński
Stanisław.
Służba ministrancka (od września 2021): Urbaniak Kamil (63), Obst Marcin (49),
Andraszak Bartłomiej (39), Pajda Damian (37), Tanaś Wojciech (32).
Remonty i inwestycje: Na 100 –lecie i konsekracji naszego kościoła (2025 rok):
przebudowa i poszerzenie prezbiterium z nowym marmurowym stołem ołtarzowym, nowa
podłoga, nowe ławki, nowe oświetlenie prezbiterium, nowe ekrany, zakupione nowe okna
do domu przykościelnego, planowanie malowanie kościoła w tym roku wewnątrz, a potem
zewnętrzna elewacja kościoła i budynków przykościelnych.
Finanse parafialne:
- składki z niedzieli, świąt i dni powszednich na utrzymanie parafii.
- składki z I i V niedzieli na diecezję, też z niektórych świąt na inne cele kościelne
- składki inwestycyjno-remontowe z II niedzieli i ofiary indywidualne w skali roku od
osób, które mają własny dochód
- ofiary kolędowe i za wymienianki wspomagają budżet parafialny
- ofiary na administrację cmentarza: pokładne przy pogrzebach, 10% od ceny pomnika i
inwestycji przy grobach, zbiórka cmentarna w uroczystość Wszystkich Świętych,
prolongata grobów po 20 latach
- ofiary dobroczynne jako pomoc dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej
- zbiórki przykościelne na misje i ogólno-kościelne akcje charytatywne
Podziękowania:
Wszystkim współpracownikom w prowadzeniu Parafii:
- panu Stanisławowi Krakowskiemu za wierne pełnienie posługi kościelnego,
- panu Patrykowi Wróblowi - organiście i poprzedniemu pan Karolowi Marczykowi za
dotychczasową posługę,
- zakrystiankom p. Marii Robotnikowskiej i p. Renacie Wczesnej za wieloletnią, ale już
zakończoną posługę,
- p. Zenonowi Pawłowskiemu i Jerzemu Papiórowi - grabarzom, za troskę o cmentarz,
- p. Wacławowi Kieremkamptowi za pomoc i współpracę w wydawaniu Wieści
Parafialnych,
- p. Andrzejowi Pawłowskiemu za prowadzenie zespołów muzycznych, wszystkim
grającym i śpiewającym,
- lektorom, ministrantom i zbierającym składki,
- angażujących się odpowiedzialnie w sprzątanie kościoła,
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- naszym strażakom za chętną pomoc i aktywną obecność w życiu Parafii,
- wszystkim za ofiarność na rzecz parafii, tym bardziej w czasie ograniczeń covidowych,
- za ofiary inwestycyjno-remontowe także te indywidualne,
- za zrozumienie i wsparcie, za dobrą atmosferę i wszelkie wyrazy życzliwości i przyjaźni.
Niech Bóg Wam błogosławi w nowym 2022 rok
Ks. Proboszcz

Obchody Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego
w Przygodzicach
Szczególnie uroczyście obchodzono 27 grudnia ubiegłego roku w
Przygodzicach 103. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. 1
października Sejm RP i następnie 28 października Senat ubiegłego roku
przyjął ustawę ustanawiającą nowe święto państwowe – Narodowy Dzień
Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.
Po godz. 16.00 przedstawiciele Klubu Oficerów Rezerwy, Koła
Gminnego Związku Kombatantów RP i BWP udali się na cmentarz w Przygodzicach, gdzie
zapalili znicze i złożyli kwiaty pod tablicą z nazwiskami powstańców. Następnie to samo
uczynili pod tablicą upamiętniającą Jana Mertkę na budynku dawnej szkoły. O godz. 17.00
rozpoczęła się Msza św. za Ojczyznę w kościele NMP Nieustającej Pomocy. Po niej
Edmund Radziszewski w krótkim wystąpieniu przypomniał sylwetki powstańców z terenu
gminy Przygodzice. Następnie jej uczestnicy z pocztami sztandarowymi udali się z
proboszczem ks. kanonikiem Marcinem Taisnerem pod Pomnik Powstańców
Wielkopolskich. Tam po odśpiewaniu hymnu i odmówieniu modlitwy ks. proboszcz, 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, Zespołu
Pieśni i Tańca „Przygodzice” i uczniowie złożyli kwiaty pod pomnikiem oddając hołd
powstańcom wielkopolskim.
Nasi powstańcy
Z terenu gminy Przygodzice w powstaniu wzięło udział ponad 270 osób. Możemy je
podzielić na trzy grupy:1. powstańcy, którzy mieszkali cały czas w swoich
miejscowościach, 2. powstańcy, którzy po powstaniu opuścili swoje strony rodzinne i
zamieszkali na Górnym Śląsku, Pomorzu, w Poznaniu i w innych częściach państwa
polskiego, 3. powstańcy, którzy pochodzili z innych miejscowości i zamieszkali na terenie
gminy, zakładali tu rodziny, znajdowali pracę itp.
Powstanie wybuchło 27 grudnia 1918 roku około godziny 17.00 w Poznaniu. Tego
samego dnia, kilka godzin wcześniej, w południe, zginął pod Boczkowem Jan Mertka z
Przygodzic. Wcześniej, jeszcze w listopadzie, wstąpił jako ochotnik do 1 Pułku Piechoty
Polskiej w Ostrowie. Po jego rozwiązaniu przedarł się przez granicę polsko-niemiecką i
wstąpił do 1 Batalionu Pogranicznego formującego się w Kaliszu. Przez dowództwo
powstania został uznany za pierwszą ofiarę powstania a jego matka otrzymała od generała
Józefa Dowbor-Muśnickiego Krzyż pamiątkowy „Wielkopolska matkom poległych” z nr 1.
W środowisku poznańskim fakty te były mało znane lub pomijane. W ostatnich latach
postać Jana Mertki została w nim spopularyzowana dzięki staraniom historyków i
regionalistów z regionu ostrowskiego. Znalazł on miejsce w panteonie pierwszych
poległych powstańców i w Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 w Poznaniu.
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Spoczywa w kwaterze powstańców na cmentarzu przy ul. Limanowskiego w Ostrowie. W
Przygodzicach w 2004 roku został upamiętniony tablicą umieszczoną na budynku dawnej
szkoły, do której uczęszczał.
5 stycznia 1919 roku w Inowrocławiu zginął Walenty Kaczmarek pochodzący z
Chynowej. Został pochowany w grobie zbiorowym na cmentarzu przykościelnym pw.
Imienia Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu-Ruinie.
Zawarty 16 lutego 1919 roku rozejm w Trewirze kończył Powstanie Wielkopolskie.
Niemcy nie przestrzegali jednak jego postanowień. 19 lutego pod Korzeniem koło Kępna
zginął Jan Duczmal z Wysocka Małego. Został pochowany na cmentarzu w Wysocku
Wielkim. 21 lutego w walkach pod Borownicą koło Zdun poległo czterech powstańców.
Był to Tomasz Hajdziony z Ludwikowa, którego grób przestał istnieć w latach 70.
ubiegłego wieku. W 2020 roku dzięki zabiegom mieszkańców Ludwikowa i władz gminy
w miejscu jego pochówku odsłonięty został grób wojenny powstańca wielkopolskiego.
Antoni Lepka z Bogufałowa pochowany został na cmentarzu w Bogufałowie. Jego grób
gmina Przygodzice odrestaurowała w 2009 roku. Jan Sikora pochodzący z Chynowej
spoczął w kwaterze powstańców na cmentarzu w Zdunach. Wojciech Talaga z Wysocka
Małego spoczął na cmentarzu w Wysocku Wielkim.
Trzy dni przed zawarciem traktatu wersalskiego kończącego I wojnę światową, 25
czerwca 1919 roku zginął pod Czarnymlasem Jan Dabiński pochodzący z Gostynia.
Spoczywa na cmentarzu w Gostyniu.
Po wybuchu II wojny światowej, jak udało się ustalić, represjonowanych było ponad
30 powstańców. Jan Bałamącek z Dębnicy i Władysław Hoffman, były kierownik szkoły w
Jankowie Przygodzkim, zostali rozstrzelani. Franciszek Stawicki z Czarnegolasu został
stracony w Poznaniu. W więzieniu w Rawiczu zmarł Franciszek Błaszczyk z Dębnicy. W
obozach koncentracyjnych zginęli: Stefan Nyklewicz z Przygodzic w Mauthausen Gusen i
Bronisław Pankalla, syn dzierżawcy z Przygodzic, w Gross-Rosen (?). Powstańcy
mordowani byli także przez Sowietów. W Katyniu zginął major Władysław Wawrzyniak
pochodzący z Antonina, dowódca VII okręgu w powstaniu i następnie 12 Pułku Strzelców
Wielkopolskich. Został on upamiętniony podczas obchodów 60. rocznicy Zbrodni
Katyńskiej w 2000 roku na tablicy odsłoniętej wówczas w kościele pw. MB Ostrobramskiej
w Antoninie.
Na cmentarzach w gminie Przygodzice
spoczywa 134 powstańców: w Bogufałowie – 7,
Czarnymlesie – 19, Dębnicy 11, w Jankowie – 23, w
Przygodzicach – 23. Ponadto w Wysocku Wielkim –
15. Spoczywa tam także 10 powstańców
pochodzących spoza terenu naszej gminy. W 2018
roku władze gminy wystąpiły z inicjatywą
oznakowania grobów powstańców wielkopolskich.
W 2019 roku na cmentarzach zostały umieszczone
tablice z nazwiskami spoczywających na nich powstańców.
Temat uczestników Powstania Wielkopolskiego związanych z miejscowościami
wchodzącymi w skład gminy Przygodzice nie jest zamknięty. Nadal kontynuowane jest
docieranie do źródeł i poszukiwanie materiałów, które pozwolą na przywrócenie pamięci o
wszystkich uczestnikach powstania. Z powodu upływu czasu i często szczątkowych informacji,
którymi dysponują rodziny i krewni powstańców, nie jest to proces łatwy.
Edmund Radziszewski
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Święty Tomasz z Akwinu,
prezbiter i doktor Kościoła
Wspomnienie liturgiczne 28 stycznia
Tomasz urodził się na zamku Roccasecca niedaleko Akwinu (Włochy) w 1225 r.
Jego ojciec, rycerz Landulf, był z pochodzenia Lombardczykiem, matka zaś była
Normandką. Kiedy chłopiec miał 5 lat, rodzice oddali go w charakterze oblata do opactwa
na Monte Cassin, opuścił jednak klasztor i udał się do Neapolu, gdzie studiował na
tamtejszym uniwersytecie. Tam zapoznał się z niedawno założonym przez św. Dominika (+
1221) Zakonem Kaznodziejskim.
Rok wstąpienia do tego zakonu nie jest bliżej znany. Święty miał wtedy ok. 20 lat.
Przełożeni wysłali go na studia do Rzymu, a stamtąd około roku 1248 do Kolonii, gdzie
wypowiedziano o nim prorocze słowa "Nazywamy go niemym wołem, ale on jeszcze przez
swoją naukę tak zaryczy, że usłyszy go cały świat".
Zmarł mając 48 lat, po krótkiej chorobie dnia 7 marca 1274 roku.
Wspomnienie świętego przypada na 28 stycznia, a więc dzień
przeniesienia jego relikwii do Tuluzy w 1369 roku.
Stworzył zwarty system nauki filozoficznej i teologii
katolickiej, zwany tomizmem. Wywarł głęboki wpływ na
ukierunkowanie zachodniej myśli chrześcijańskiej. Spuścizna
literacka św. Tomasza z Akwinu jest olbrzymia.
Wprost wierzyć się nie chce, jak wśród tak wielu zajęć mógł
napisać dziesiątki tomów. Wyróżniał się umysłem nie tylko
analitycznym, ale także syntetycznym. On jedyny odważył się dać
panoramę całej nauki filozofii i teologii katolickiej w systemie
zdumiewająco zwartym. Do najważniejszych jego dzieł należą: Summa contra gentiles,
czyli apologia wiary przeciwko poganom, Kwestie dysputowane, Komentarz do "Sentencji"
Piotra Lombarda, Summa teologiczna i komentarze do niektórych ksiąg Pisma świętego.
Szczególną czcią Tomasz otaczał Chrystusa Zbawiciela, zwłaszcza na krzyżu i w tajemnicy
Eucharystii, co wyraził w tekstach liturgicznych do brewiarza i mszału na uroczystość
Bożego Ciała,m.in. znany hymn Zbliżam się w pokorze.
Pięć sposobów na smutek wg. Św. Tomasza z Akwinu:
1/ Pierwszy sposób to sprawić sobie jakąś przyjemność. Bardzo często podchodzimy
nieufnie do przyjemności, wydaje się nam, że coś Panu Bogu odbieramy albo że nie
powinno się mieć za dużo przyjemności, ale dobra przyjemność jest naprawdę lekarstwem
na smutek.
2/ Drugi sposób to po prostu wypłakać się.
3/ Trzeci sposób, bardzo ważny, to rozmowa z przyjacielem.
4/ Czwartym sposobem radzenia sobie ze smutkiem, według św. Tomasza, jest
kontemplacja prawdy.
5/ Piąty sposób: kąpiel i sen. Czasami trzeba po prostu zwyczajnie się wykąpać i pójść
spać. Jest to najlepsze lekarstwo na smutek.
Opracował: Grzegorz Marciniak
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Ks. Franciszek Kuchowicz
*16 września1887 † 14 kwietnia 1942
W kwietniu tego roku minie 80 rocznica śmierci pierwszego proboszcza naszej parafii ks.
Franciszka Kuchowicza
Ks. Franciszek Borgiasz Kuchowicz urodził się 16 września 1887 roku w Czerniejewie w
powiecie gnieźnieńskim. Jego droga do kapłaństwa przebiegała w bardzo trudnym okresie trwania
I wojny światowej. Po ukończeniu Seminarium Duchownego w Poznaniu dnia 10 października
1915 r. w katedrze poznańskiej ks. arcybiskup udzielił mu niższych święceń kapłańskich a w dwa
lata później 18 lutego 1917 r. otrzymał tam święcenia kapłańskie. Już 1 kwietnia 1917 r. zostaje
skierowany na wikariat do Boruszyna do parafii św. Andrzeja. W parafii tej sprawuje posługę
duszpasterska do 14 marca 1918 r. Zakończenie I wojny światowej zastaje go w parafii w Ujściu
gdzie jest wikariuszem od 15 marca 1918 do 14 października 1920 r. Od dnia 15 października
1920 r. zostaje skierowany na wikariat w parafii w Odolanowie. Po odzyskaniu niepodległości
miejscowości: Przygodzice, Janków, Topola Wielka i Mała należą w dalszym ciągu do parafii św.
Stanisława Biskupa Męczennika w Ostrowie. Proboszczem tej parafii od 1 grudnia 1922 r. był ks.
Kazimierz Rolewski, obecnie kandydat na ołtarze. Przychylając się do prośby ks. Rolewskiego
Kuria Biskupia w Poznaniu „powołuje: Ks. Franciszka Kuchowicza, wikariusza w Odolanowie, na
wikariat w Ostrowie z dniem 1 marca 1925”. W maju 1925 r. z chwila rozpoczęcia budowy
kościoła w Jankowie Przygodzkim ks. Rolewski deleguje tam ks. Kuchowicza by na miejscu
doglądał budowy kościoła. Obok codziennych czynności wikariusza w kościele w Ostrowie w
niedzielę odprawia nabożeństwo misyjne w Jankowie Przygodzkim o godz.8, 11, i 15 w kaplicy
urządzonej w miejscowej szkole. Niemal równocześnie w 1925 r. przystąpiono w Przygodzicach
do wstępnych prac przy budowie kościoła. Kościół w Jankowie Przygodzickim poświęcił 13
grudnia 1925 r. ks. Kazimierz Rolewski, a kościół w Przygodzicach poświęcił ks. Jan Rejewski 25
grudnia 1925 r. Od roku 1928 w trakcie budowy plebani w Jankowie Przygodzkim mieszka
najpierw u gospodarza a następnie w mieszkaniu nauczycielskim w szkole. 10 grudnia 1932 r.
został podpisany dekret erekcyjny, na podstawie, którego odłączono z dniem 1 stycznia 1933 r.
miejscowości: Przygodzice, Nadstawki, Topolę Wielką i Topolę Małą dwór od parafii w Ostrowie
i przyłączono do parafii w Jankowie Przygodzkim. Proboszczem parafii w Jankowie Przygodzkim
oraz kościoła filialnego w Przygodzicach został ks. Franciszek Kuchowicz. W 1935 r. mieszkańcy
Przygodzic wystąpili do kurii biskupiej w poznaniu z prośba o utworzenie odrębnej parafii w
Przygodzicach. Energiczne starania o utworzenie odrębnej parafii zostały zrealizowane dopiero w
1938 r. 7 marca 1938 r. w uroczystość św. Tomasza z Akwinu kardynał August Hlond podpisał
akt erekcyjny powołujący z dniem 1 kwietnia 1938 r. samodzielną parafię w Przygodzicach. Wraz
z powołaniem nowej parafii w Przygodzicach ks. Franciszek Kuchowicz był jednocześnie
proboszczem w parafii Janków Przygodzki i parafii Przygodzice. Mieszkał w zbudowanej przez
siebie plebanii w Jankowie Przygodzkim, a na mszę św. odprawianą w niedzielę o godzinie 9.00
dojeżdżał powózką lub rowerem. Bp Walenty Dymek wysoko cenił pracę duszpasterska ks.
Kuchowicza. W opinii powizytacyjnej z 19 października 1936 r. pisze: „ (…) Pracę duszpasterską
cechuje niezwykła gorliwość m.in. tym, że w Przygodzicach odbywają się wszystkie nabożeństwa
(…)”.Przy kościele w Przygodzicach Ks. Kuchowicz powołuje stowarzyszenie Młodych Polek,
stowarzyszenie Młodzieży Męskiej, Bractwo Różańcowe i Chór Kościelny. Każda uroczystość
mająca miejsce w Przygodzicach czy to 3 Maja, czy poświęcenie pomnika, czy też zakończenie
„Dziecińca” organizowanego corocznie przez miejscowe Koło Włościanek było poprzedzone
Mszą św. odprawioną przez ks. proboszcza Kuchowicza. Posługę duszpasterską wykonuje do 5
października 1941 r.. W nocy z 5 na 6 października zostaje aresztowany przez niemiecką policję
wraz ze 150 innymi księżmi z terenów południowej Wielkopolski. Wśród nich był również nasz
rodak błogosławiony Aleksy Sobaszek wówczas proboszcz w Siedleminie pod Jarocinem jak też
proboszcz parafii Chynowskiej ks. Sylwester Konieczny. Księży z naszego terenu uwięziono
najpierw w „strzelnicy” przy ul. Raszkowskiej w Ostrowie a następnie w Forcie VII w Poznaniu.
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Wraz z wieloma księżmi wywieziony z Poznania zostaje osadzony w obozie koncentracyjnym w
Dachau 30 października 1941r..Numer obozowy 28196.W tym samym dniu w obozie w Dachau
zostali osadzeni: ks. Aleksy Sobaszek nr obozowy 28086 i ks. Sylwester Konieczny, nr obozowy
28182. W nieludzkich warunkach w obozie koncentracyjnym w Dachau przetrzymywano i w
większości w bestialski sposób zamordowano 1773 kapłanów z Polski w tym 218 kapłanów z
Diecezji Gnieźnieńsko-Poznańskiej. Katorżnicze życie obozowe, praca ponad siły i głód szybko
wyniszczyły organizm ks. Kuchowicza. Ks. Franciszek Kuchowicz umiera a jak twierdzi jednej z
współwięźniów, Stefan Klimek z Odolanowa „Widziałem jak załadowano ich na ciężarowe
samochody i zawieziono wprost do krematorium”, w dniu 14 kwietnia 1942 r. Ks. Aleksy
Sobaszek zmarł w wyniku ciężkiego przebiegu krwawej biegunki dnia 1 sierpnia 1942 r.
Wymienieni księża odznaczali się głębokim patriotyzmem i autentycznym zaangażowaniem w
życiu swych parafii. Za taką postawę i to, że bronili wiary naszych przodków przyszło im zapłacić
pobytem w obozach i męczeńską śmiercią. Jedynym osadzonym w Dachau księdzem z naszych
sąsiednich parafii, który doczekał wyzwolenia obozu przez 7 armię amerykańską w niedzielę 29
kwietnia 1945 roku był ks. proboszcz Sylwester Konieczny z Chynowej.

Ks. Franciszek Kuchowicz w otoczeniu członkiń Stowarzyszenia Młodych Polek,
Przygodzice 15 sierpnia 1933. Siedzą w pierwszym rzędzie od lewej: Maria Bednarczyk zd.
Włodarczyk, siostry Marszałek, ks. Franciszek Kuchowicz, p. Zawidzka zd. Marciniak, p.
Kanicka, Jadwiga Szukalska, stoją w drugim rzędzie z lewej NN, z prawej Wanda Walczak,
w trzecim rzędzie stoją od lewej; Zofia Rachwał zd. Pieczyńska, NN, NN, Stanisława
Gajowiak zd. Rasiak, Jadwiga Nędzyńska zd. Marszałek, Stanisława Kupijaj zd. Cellmer,
Maria Kupijaj, NN, NN, Maria Falkowska zd. Pieczyńska, Pelagia Bodaj.
Wacław Kieremkampt
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