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Odpust NMP Nieustającej Pomocy
27 czerwca 2022 r.
Uroczystość odpustową od wielu lat przeżywamy w tym samym
dniu (ipsa die) 27 czerwca. Kto pragnie uzyskać odpust zupełny i
świętować „imieniny parafii”, ten przyjdzie w dzień powszedni i
wypełni swój kościół własną obecnością. Dziękuję wszystkim
uczestnikom tej uroczystości za świadectwo wiary i przynależności
do Parafii. Część uczestniczyła w porannej Mszy św., w czasie której
przewodziła nam myśl, że pomoc Maryi polega na towarzyszeniu
nam w naszej codzienności, bo „żyła prosto, zwyczajnie, jak my”.
Sumę odpustową o g.18.30 odprawiał, ks. Neoprezbiter Patryk Ławrynowicz,
pochodzący z parafii Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wielkopolskim, a z Przygodzicami
związany korzeniami rodzinnymi. Wygłosił kazanie i poprowadził procesję. W tej Mszy
św. i procesji brali udział księża ze wszystkich parafii naszego dekanatu na czele z Ks.
Dziekanem Witoldem Szalą oraz nasi sąsiedzi z dekanatu Mikstackiego - z Chynowej,
Dębnicy i Czarnegolasu.
Homilia
Moi Drodzy, nie ukrywam, że kiedy stoję tu teraz przed Wami, towarzyszy mi pewne
uczucie tremy i stresu. Spowodowane jest ono dwoma czynnikami. Przede wszystkim jest
to pierwsza suma odpustowa, której mam ogromną radość i zaszczyt przewodniczyć. Po
drugie przyjechałem tutaj, gdzie kult Matki Nieustającej Pomocy jest tak wielki do
specjalistów od Matki Bożej i mam powiedzieć coś na jej temat. Dlatego postanowiłem, że
po prostu podzielę się tym, co Pan Bóg mówi do mnie w dzisiejszym Słowie i jak ja
przeżywam to wezwanie – Matka Nieustającej Pomocy. Spróbujmy pochylić się nad tym
wezwaniem w świetle dzisiejszej liturgii słowa.
Przede wszystkim „Matka”. Zobaczmy jak dobry jest dla nas Pan Bóg. Daje nakaz,
aby prosić go o znak, jak słyszeliśmy w I czytaniu, ale uparty naród nie chce tego uczynić.
Jednak Bóg i tak ten znak zsyła – znak Matki, która rodzi Mesjasza. W Waszej świątyni
znajduje się jakże ważny dla nas – wiernych diecezji kaliskiej obraz, obraz Świętego
Józefa Kaliskiego. Przedstawiona jest na nim między innymi Matka Boża w różowej
szacie i z lekko zaokrąglonym brzuchem. W ikonografii różowe szaty przysługują
kobietom brzemiennym. I możecie teraz zapytać oburzeni – „Księże Patryku, co Ksiądz
opowiada? Przecież Maryja miała jedynego Syna – Jezusa”. Wyjaśnienie znajdujemy w
dzisiejszej Ewangelii. Jezus wypowiadając z krzyża swój testament polecił, aby Maryja
była Matką wszystkich nas ludzi. Każdy z nas może zwracać się do Maryi, jako do swojej
najukochańszej Mamy. Przychodzić do niej z radościami, ale także problemami i być
pewnym, że zawsze będzie wysłuchany. Od Maryi jak od każdej matki możemy się uczyć,
czerpać z niej wzór. Wzór ogromnego zaufania Bogu. Podjęła Ona niezwykle ważną i
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niezwykle trudną misję – miała stać się Matką Syna Bożego. Nie wiedziała jak to się
stanie, czy podoła, czy da radę, ale ufała, że skoro jest to Boży plan, to z pewnością jest on
najlepszy oraz Pan da jej odpowiednią łaskę, aby ów plan jak najlepiej zrealizować.
Drugie słowo to „Pomoc”. Maryja jest naszą potężną Orędowniczką. Spójrzmy na
drugie czytanie. Mamy tutaj obraz strasznego smoka, który budzi grozę i niszczy
wszystko, co stanie mu na drodze. Idzie przed siebie zmiatając ogonem nawet gwiazdy z
nieba. I nagle zatrzymuje się przed Niewiastą, która jest symbolem między innymi Maryi,
aby pożreć jej Dziecko. Możemy zapytać, – dlaczego się zatrzymał, co go zatrzymało, nie
mógł pożreć Dziecka razem z Niewiastą? Otóż Maryja nie popełniła żadnego grzechu w
swoim życiu, nie dała ani razu przystępu szatanowi do siebie. Przez to boi się on Jej
niesłychanie i dlatego też możemy być pewni, że Matka Boża jest dla nas niezwykle
potężną Obrończynią od złego ducha. Ponadto Maryja zawsze dostrzega ludzkie
problemy, ludzkie troski, ludzką biedę. W innym fragmencie Ewangelii Janowej czytamy
o weselu w Kanie Galilejskiej, kiedy Matka dostrzegła kłopot pary młodej – zabrakło
wina, za chwilę będą wystawieni na
pośmiewisko. Maryja nie musiała reagować,
była przecież tylko jednym z wielu gości, to
nie była Jej sprawa. Ale ona nie przechodzi
obojętnie obok ludzkich problemów i
przekonuje Jezusa, aby pomógł, a Jezus
przecież nigdy nie odmówi swojej Matce.
Moi Drodzy, pamiętajmy zawsze o tym i
śmiało powierzajmy Maryi nasze troski,
przychodźmy do Niej z naszymi problemami
i prośmy, aby wstawiała się za nami u swego
Boskiego Syna. W jednej z popularnych
pieśni śpiewamy – „Dziś, gdy wokół nas niepokój, gdzie się człowiek schronić ma? Gdzie
ma pójść jak nie do Matki, która ukojenie da?” Wasza świątynia parafialna jest idealnym
obrazem tych słów, kiedy za drzwiami zostawiamy gwar i hałas niezwykle ruchliwej ulicy
i wchodzimy w niezwykłą ciszę przed obraz Maryi, aby w spokoju spotkać się z Nią,
porozmawiać, zawierzyć i doznać ukojenia.
I wreszcie trzecie słowo – „Nieustająca”. Opieka Matki Bożej nad nami nigdy się nie
skończy, nigdy się nie wyczerpie. Możesz być pewna, możesz być pewny, że Ona zawsze
będzie się o Ciebie troszczyła, zawsze będzie dokładała wszelkich starań, aby Ci pomóc.
Ponieważ jesteś Jej ukochanym dzieckiem i zawsze możesz do Niej przychodzić jako do
swojej ukochanej Mamy. Matka nigdy nie odwraca się od próśb swoich dzieci. I nawet,
kiedy wydaje Ci się, że Twoje grzechy są zbyt wielkie, że odszedłeś, odeszłaś zbyt daleko
i teraz droga powrotu z pewnością jest dla Ciebie zamknięta, to nic bardziej mylnego.
Matka tym bardziej, mocniej ucieszy się, że do Niej wracasz, że znowu może Cię uściskać
i obdarzyć miłością.
Moja Droga, mój Drogi, zawsze dziękuj Maryi, że roztacza nad Tobą nieustającą
pomoc, że zawsze możesz na Nią liczyć, że zawsze Ci pomoże. I przychodź. Przychodź do
Matki jak najczęściej, aby dzielić się swoimi radościami oraz powierzać troski, problemy
kryzysy. Maryja nieustannie na czeka, aby wylać na Ciebie morze swoich łask. Wystarczy,
że przyjdziesz i się na nie otworzysz.
Ks. Patryk Ławrynowicz
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Boże Ciało w Przygodzicach 16.06.2022 r.

„Bóg jest z nami”
I Stacja - Eucharystia jest ofiarą
Dom - Jezus przygotowuje dla nas
Wieczernik w naszym domu. Ma to być dom
katolicki, w którym krzyż i święte obrazy są
znakiem domowego Kościoła - rodzina
Bogiem silna. Wspólna modlitwa, przykład
wiary dla dzieci, wychowywanie według zasad
ewangelicznych

II Stacja - Eucharystia jest pokarmem
duszy
Świat - Jezus odnajduje nas na pustyni
duchowej współczesnego świata. Wie, że
jesteśmy złaknieni wartości wyższych, chociaż
jeszcze nieuświadomionych. „Żal mi tego
ludu”. To Kościół niesie pokarm Chrystusowy
tam, gdzie są życiowe głody, aby odnaleźć oazę
życia.
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III stacja - Eucharystia jest zadatkiem
życia wiecznego
Droga - Chrystus na drodze naszego
życia wspomaga nas swoim słowem i
prowadzi
do
udziału
przy
stole
eucharystycznym. Bez Niego żyjemy w
poczuciu bezsensu i rozpaczy wiele nie
rozumiejąc. On sam się przyłącza do nas, aby
dać nam nadzieję i odmienić nasze myślenie.

IV Stacja - Eucharystia
sakramentem jedności Kościoła

jest

Niebo - Jedności z Bogiem we
wspólnocie Kościoła przygotowuje nam
doskonałą jedność w niebie z Bogiem.
„Aby byli jedno” to prośba na teraz, by
w drodze do nieba iść razem i sobie
wzajemnie pomagać. Już doświadczać
radości wspólnoty w imię Boże, aby
umieć tęsknić za pełną i doskonałą
jednością życia wiecznego.
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Uroczystość NMP Królowej Polski
Myśli z homilii - Msza św. za Ojczyznę.
U Polaków wiara i patriotyzm splotły się w jedno. To uzasadnia naszą historię.
Obrona Ojczyzny utożsamiana była z wyznaniem wiary i chrześcijańską moralnością.
Opór wobec narzuconej władzy stał się wymogiem zarówno wiary, jak i miłości Ojczyzny,
bo patriotyzm zawsze rozumieliśmy w kategoriach etyki ewangelicznej. Dlatego nic dla
nas dziwnego, że w jedno święto łączy się cześć dla Maryi, jako Królowej Polski i
uroczyste wspomnienie uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wartość religijno-patriotycznej
treści uroczystości 3 Maja stała się szczególnie widoczna w kontraście z nadętą pustką
przymusowych obchodów pierwszomajowych tzw. święta pracy. Polacy oprócz uczuć
patriotycznych w znacznej większości byli ludźmi wiary szczególnie, kiedy tylko wiara
pozostała, a wszystko inne zostało odebrane przez wroga. Świadomemu chrześcijaninowi
ostatecznie zawsze pozostaje wiara, której nie da się odebrać żadnymi szykanami i to ona
podtrzymuje patriotyzm. Dla nas wierzących najważniejsze jest to, co Bóg myśli o
patriotyzmie, a On nam objawia, że celem jest ojczyzna wieczna czyli inna ojczyzna niż
ta ziemska, która jest w niebie. Miłość - fundamentalne prawo moralne - jest gwarantem
prawdziwego patriotyzmu, który nie manipuluje wiarą i nie wykorzystuje jej do złych
celów. Przykładem są święci, bo oni kochają swoją ojczyznę, ale nie dlatego, że jest
najlepszą na świecie, tylko dlatego, że właśnie w niej postawił ich Bóg i że z niej prowadzi
ich drogą do nieba. To są ludzie miłości. Do takich Jezus mówi - „pójdźcie błogosławieni
Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata”.
Wystarczy wspomnieć naszych polskich świętych szczególnie tych z ostatniego czasu na
czele ze św. Janem Pawłem II. I św. Faustyna i bł. Jerzy Popiełuszko oraz ostatnio
beatyfikowany Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński, to patrioci z krwi i kości a zarazem
ludzie wielkiej wiary i wysokiej klasy kwalifikacji moralnych.
Ks. Proboszcz

231. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Tradycyjnie 3 maja w Przygodzicach w
kościele pw. NMP Nieustającej Pomocy odbyła się
Msza św. za Ojczyznę, w której wraz z mieszkańcami
Przygodzic uczestniczyły delegacje z pocztami
sztandarowymi Klubu Oficerów Rezerwy, OSP i
Szkoły Podstawowej. Podczas Mszy św. wystąpił
Zespół „Baryczanki”. Po Mszy jej uczestnicy udali się z ks. proboszczem Marcinem
Taisnerem pod Pomnik Powstańców Wielkopolskich. Po odśpiewaniu hymnu i
odmówieniu modlitwy ks. Marcin Taisner z przedstawicielami Rady Parafialnej,
samorządowcy z wójtem Krzysztofem Rasiakiem, delegacja Klubu Oficerów Rezerwy,
druhowie z OSP, dyrektorzy szkoły podstawowej i przedszkola złożyli kwiaty oddając
hołd twórcom Konstytucji 3 Maja i mieszkańcom Przygodzic, którzy wypełniali testament
jej twórców nie szczędząc swojego życia, m.in. w Powstaniu Wielkopolskim i drugiej
wojny światowej. Wójt w swoim wystąpieniu nawiązał do uroczystości i podziękował jej
uczestnikom za udział. W krótkim wystąpieniu Edmund Radziszewski przypomniał
okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja i jej znaczenie w historii narodu polskiego.
5

Po upadku I Rzeczpospolitej, w II połowie XIX wieku, wśród polskich historyków
rozgorzał spór o jego przyczyny. Według historyków szkoły krakowskiej upadek
Rzeczypospolitej i rozbiory były przede wszystkim wynikiem wadliwego ustroju, anarchii,
prywaty i braku poszanowania władzy państwowej przez szlachtę. Z kolei historycy
warszawscy uważali, że upadek państwa był spowodowany przede wszystkim polityką
sąsiednich mocarstw. Zaborcy byli winni upadku, gdyż przerwali odradzanie się Polski.
Przypomnę w tym miejscu, że i Rosja i Prusy, a później Niemcy, wrogo i agresywnie
wobec Rzeczpospolitej występowały od kilku stuleci. Rosja od ponad 400 lat jest taka
sama, czy jako carska, czy sowiecka, czy też współczesna. Świadectwem tego jest jej
napaść na naszego wschodniego sąsiada i stosowane barbarzyńskie metody z
ludobójstwem włącznie. Wcześniej wielokrotnie sami tego doświadczaliśmy. Niemcy,
którzy rozpętali I wojnę światową i wspólnie z Rosją sowiecką II wojnę światową, będące
dziś państwem demokratycznym, dominującym w Unii Europejskiej, zachowują się tak, że
można mieć co do ich zachowania poważne wątpliwości i może ono budzić nasz niepokój.
Nasze doświadczenia historyczne z sojusznikami i zawieranymi paktami o nieagresji z
Rosją i Niemcami dowodzą tego, że niezależnie od wszelkich sojuszy musimy mieć silną i
nowoczesną armię.
Przed uchwaleniem Konstytucji 3 Maja, w 1790 roku Rzeczpospolita zawarła
przymierze z Prusami, na mocy którego miały one przyjść z pomocą w razie agresji
rosyjskiej. Caryca Katarzyna II zajęta była w tym czasie wojną z Turcją. Po uchwaleniu
polskiej konstytucji, na początku 1792 roku Rosja zawarła z Turcją pokój, wystąpiła
przeciw Rzeczpospolitej i w następnym roku wspólnie z Prusami dokonała jej II rozbioru.
Prace nad projektem konstytucji 3 Maja jej twórcy prowadzili w wielkiej tajemnicy i
zredagowana ona została w języku francuskim. Prace trwały do końcu kwietnia 1791 roku.
Przełożono jej tekst na język polski i w porozumieniu z królem zadecydowano o jak
najszybszym przeprowadzeniu całej sprawy w sejmie. Nastąpiło to w drodze swoistego
zamachu stanu. Posiedzenie sejmu zwołano o dwa dni wcześniej i ponieważ było to tuż po
Świętach Wielkanocnych, wielu posłów, przede wszystkim z opozycji, było w Warszawie
nieobecnych. Na około 500 posłów i senatorów, obecnych było 182. Stanowiło to liczbę
wystarczającą dla prawomocności uchwały. Po burzliwej siedmiogodzinnej debacie
posiedzenie zakończono jej uchwaleniem. Nowy ustrój został nadany Rzeczypospolitej
przez świadomą celu mniejszość z zachowaniem jednak prawa większości, ale nie bez
nacisku na głosujących i zaskoczenia. Konstytucja wprowadzała istotne zmiany do
organizacji najwyższych władz Rzeczypospolitej. Nastąpiło całkowite scalenie państwa
polskiego i litewskiego. Zniesione zostało liberum veto oraz konfederacje. Znacznie
zmniejszyła się zależność sejmu od sejmików - instrukcje poselskie utraciły dawny,
obowiązujący charakter.
Uchwalenie Konstytucji 3 Maja spotkało się z głębokim oddźwiękiem, zarówno w
samej Rzeczpospolitej, jak i poza jej granicami. W Berlinie tymczasem przygotowywano
instrukcje mające nie dopuścić do jej uchwalenia: Ze zdecydowanym sprzeciwem
wystąpili konserwatyści magnaccy. Szermując hasłami nawrotu do dawnej struktury
Rzeczypospolitej pozyskali poparcie Katarzyny II. Prusy i Rosja wolały jednak
zlikwidować państwo polskie zanim wzrosła jego siła militarna.
Konstytucja obowiązywała krótko - 14 miesięcy, do czasu przystąpienia króla do
Targowicy. Odegrała jednak doniosłą rolę w procesie kształtowania nowoczesnego narodu
polskiego, Przeszła do tradycji, jako dowód jego wielkości w dobie upadku, stając się
symbolem dążeń niepodległościowych.
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Upadła Konstytucja, upadła i Rzeczpospolita. Dzień 3 maja pozostał w świadomości
Polaków, utrwalił się w tradycji. Kolejne rocznice tego wydarzenia uczyniły je
najważniejszym świętem narodowym. Podczas zaborów było świętowane przez Polaków
poza krajem, m. in. w: Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Brazylii.
Słowo „Targowica” stało się natomiast synonimem zdrady narodowej, dokonanej niby w
słusznej sprawie a faktycznie w interesie wrogo nastawionych wobec Rzeczpospolitej
państw.
Edmund Radziszewski

V - 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)
Notka biograficzna Józefa Trawińskiego
Józef Trawiński urodził się 28.12.1930 roku w Ostrzeszowie, jako czwarte dziecko
Weroniki i Leona. Od 1 września 1938 do 30 czerwca 1939 roku był uczniem pierwszej
klasy Szkoły Podstawowej w Ostrzeszowie. Po dwóch latach od zakończenia II wojny
światowej Józek zaczął uczęszczać w rodzinnej miejscowości do ogólnej trzyletniej szkoły
zawodowej. Następnie kontynuował praktyki czeladnicze u miejscowego szewca pana
Feliksa Woźnego. Oprócz zamiłowania do książek odkrył u siebie wrażliwość muzyczną.
Postanowił, że będzie grał na instrumentach. W tym celu udał się do ostrzeszowskiego
organisty pana Stanisława Zborowskiego prosząc, by ten nauczył go grać na organach.
Miejscowy muzyk docenił muzykalność młodego Józka. Nie tylko udzielał mu
bezpłatnych lekcji, ale także pozwolił wieczorami ćwiczyć grę na prywatnym
instrumencie w jego domu.. Z czasem chłopak nauczył się nie tylko gry organowej, ale
także na akordeonie, trąbce i skrzypcach,. Jego muzyczna pasja wymagała od niego
ogromnego samozaparcia. W dzień pracował w warsztacie szewskim, a wieczorami uczył
się grać na instrumentach. Zdarzało się, że ze zmęczenia zasypiał na klawiaturze pianina.
W takiej pozycji znajdował go jego nauczyciel. Budził go i „wyganiał” do domu. Po
śmierci swojego pierwszego mistrza edukację muzyczną kontynuował prywatnie, za
oszczędzone przez siebie pieniądze, u pana Kazimierza Urbaniaka w Ostrowie
Wielkopolskim. Egzamin organistowski z wiedzy teoretycznej i umiejętności gry na
organach złożył w Poznańskiej Kurii w 1958 r. Otrzymał uprawnienia z muzyki
liturgicznej i rozpoczął pracę organisty w Ociążu koło Kalisza. Często gościnnie grał też w
swoim rodzinnym mieście w Ostrzeszowie w parafii pod wezwaniem Chrystusa Króla. Po
kilkunastu miesiącach, dnia 1 listopada 1960 roku, objął kolejną posadę w parafii
Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Przygodzicach, w której grał na
organach przez 50 lat. Do pracy w parafii został przyjęty przez ówczesnego proboszcza
księdza Edwarda Pawlaka. Był też pracownikiem cywilnym w Jednostce Wojskowej 1956
w Ostrowie Wielkopolskim. Za swoją pracę otrzymał z Ministerstwa Obrony Narodowej
dwa odznaczenia. Zdarzało się, że w czasach komunistycznych za swoje przekonania i
pracę w kościele był szykanowany przez wojskowych zwierzchników. Nigdy jednak nie
poddał się. 8 sierpnia 1970 roku zawarł związek małżeński z Felicją z domu Królik w
parafii pod wezwaniem Świętego Marcina w Odolanowie. Józek obecnie ma 90 lat.
Mieszka wraz ze swoją żoną w Przygodzicach, niedaleko Ostrowa Wielkopolskiego.
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Doczekał się dwójki dzieci: Anny i Pawła oraz pięcioro wnucząt: Marty, Krzysztofa,
Piotra, Mikołaja, Igi. Po wielu latach od zakończenia wojny otrzymał status kombatanta.
Jest podopiecznym Fundacji Polsko-Niemieckiej „Pojednanie”. Należy do Stowarzyszenia
Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę. Posiada legitymację osoby deportowanej do
pracy przymusowej lub osadzonej w obozie pracy przez III Rzeszę. Przez całe swoje życie
nie tylko ciężko pracował, ale i dbał o to, by pamięć tamtych dni ocalić od zapomnienia.
Gościł w różnych szkołach. Odpowiadał na zaproszenia uczniów i nauczycieli, którzy
pragnęli poznać wojenne relacje z ust naocznych świadków.
(Praca autoryzowana przez Józefa Trawińskiego)

Aktywność dzieci w służbie Bożej - II półrocze w roku szkolnym
Przedszkole:
Krawczyk Aleksandra, Biała Aleksandra, Mróz Magdalena, Nowak Konrad, Śliwka Zofia,
Tanaś Aleksander, Koryciak Dominik
I Klasa:
Luboński Stanisław, Kubiak Nikola, Szkudlarz Wojciech, Waśniowska Zuzanna
II Klasa:
Tanaś Wojciech, Tyszko Dawid, Piec Tomasz, Sroka Weronika, Matuszkiewicz Julia,
Koryciak Bartosz
III Klasa:
A - Juszczak Hanna, Nowak Julita, Berlik Tobiasz, Ryżak Klaudia, Spasiewski Bartosz i
Wojciech
B - Janicki Kamil, Krawczyk Jakub, Mieszała Filip, Wieczorek Karolina, Pichet Jan
IV Klasa:
Urbaniak Kamil, Pajda Damian, Juszczak Aleksander i Aleksandra, Kokot Tymon, Biała
Amelia
V Klasa:
Obst Marcin, Tanaś Patrycja, Stachowiak Hubert, Śliwka Daria, Duczmal Szymon, Fabiś
Igor
Kandydaci do Bierzmowania (Kl. VI i VII)
Tanaś Kinga, Leszczyńska Maja, Urbaniak Weronika, Chocaj Milena, Matusiak Miłosz,
Andraszak Aleksandra
VIII Klasa:
Lewandowski Kacper, Fabiś Iga, Łuczak Bartłomiej, Barcicki Makary
Najaktywniejszymi uczestnikami Liturgii Świętej w tym okresie byli:
Tanaś Kinga (110 p.), Obst Marcin (100 p.), Urbaniak Kamil (90 p.), Janicki Kamil (80
p.), Krawczyk Jakub (80 p.), Juszczak Hanna (65 p.), Luboński Stanisław (65 p.),
Mieszała Filip (65 p.), Krawczyk Aleksandra (60 p.), Pajda Damian (60 p.), Leszczyńska
Maja (60 p.),Urbaniak Weronika (60 p.).

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