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Wieści Parafialne 
                                                               
                  

2022                                    Lipiec-Sierpień                                 Rok XXI Nr 6 (219)    
Parafia p.w. Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy w Przygodzicach 

 

Nowy rok katechetyczny 2022/2023 
  

Hasło roku: „WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ”.  (Św. Jan Paweł II)  
Piosenka roku: 
          Nie bój się! Wypłyń na głębię, 
          Jest przy Tobie Chrystus. 
  

Jak co roku, 
uczniowie kl. IV-VIII mają 
za zadanie przeczytać i 
opracować ciekawe 
artykuły z prasy katolickiej. 
Będą także utrwalać sobie 
treści Małego Katechizmu i 
pieśni religijnych 
wyznaczonych na dany 
miesiąc. 

 
ZADANIA  MIESIĄCA:  

WRZESIEŃ – Wierzę w Boga, „Kto się w opiekę…”(3zwr); 
PAŹDZIERNIK – 10 przykazań Bożych, 2 przykazania miłości „Zawitaj 
Królowo Różańca Świętego…”(2zwr.) + Tajemnice Różańca Świętego; 
LISTOPAD – 5 przykazań Kościelnych, „Witaj Królowo, Matko 
litości...”(3zwr.) + Księgi Nowego Testamentu; 
GRUDZIEŃ – 7 sakramentów św., „Archanioł Boży, Gabriel...”(2zwr.); 
STYCZEŃ – 5 warunków Sakramentu Pokuty, „Bóg się rodzi...”(2zwr.); 
LUTY - 7grzechów głównych, „Pod Twą obronę Ojcze na niebie…”(2zwr.); 
MARZEC – 8 błogosławieństw, „Ogrodzie Oliwny...”(2zwr.) + Stacje Drogi 
Krzyżowej; 
KWIECIEŃ – Główne prawdy wiary, „Zwycięzca śmierci...”(2zwr.); 
MAJ – Uczynki miłosierne względem duszy i ciała, „Z dawna Polski Tyś 
Królową...”(2zwr.); 
CZERWIEC – 7 darów Ducha Świętego, „Twemu Sercu cześć składamy...”; 
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        Życie młodego chrześcijanina w obecnych czasach wymaga otwarcia się 
na Chrystusa, pogłębiania w nim wartości moralnych, a także radości ze 
zdobywania umiejętności całkowitego zaufania Panu Bogu. Mimo trudności 
potrafi on bowiem na słowo Chrystusa „zarzucić sieci i wypłynąć na głębię”. 
Właśnie tę prawdę i umiejętność będziemy się starać rozwijać jako katecheci w 
sercach naszych wychowanków.  
         Również w tym roku szkolnym i katechetycznym ksiądz proboszcz 
zaplanował kilka konkursów: w październiku ze znajomości Tajemnic Różańca 
Świętego, w listopadzie – z kolejności Ksiąg Nowego Testamentu, a pod 
koniec Wielkiego Postu - ze znajomości stacji Drogi Krzyżowej. 
Rozstrzygnięcie konkursów będzie miało miejsce na szkolnych Mszach Św. w 
ostatnie piątki miesiąca. Na wszystkich chętnych uczestników czekać będą 
wspaniałe nagrody ufundowane przez ks. proboszcza. Nagradzany będzie też 
udział dzieci w nabożeństwach majowych, różańcowych, pasyjnych, udział we 
Mszy św. szkolnej (piątek o godz.16.00) i niedzielnej. Msza św. szkolna jest 
bowiem kontynuacją zagadnień z katechezy szkolnej i pomaga uczniom w 
zrozumieniu niedzielnego Słowa Bożego. Ksiądz proboszcz będzie zapisywać 
obecność wszystkich dzieci – od najmłodszych do najstarszych, a potem 
podsumuje wszystko i nagrodzi najaktywniejszych uczniów upominkami. 
Planowane są także rekolekcje szkolne. 

Jak zawsze liczymy na wsparcie Rodziców, a nawet Dziadków, którzy 
pomogą w  działaniach edukacyjno-wychowawczych, bo tylko wtedy nasza 
praca będzie owocna. 

 Na ten nowy rok szkolny i katechetyczny życzymy wszystkim Uczniom i 
ich Rodzinom Bożego błogosławieństwa. 

                                                                                                    Katecheci 
 Po co katecheza? 

Katecheza jest konsekwencją Chrztu św. : 
- rodzice proszą o chrzest dla swego dziecka i się zobowiązują, że będą je 
wychowywać po chrześcijańsku czyli według przykazań Bożych i w duchu 
ewangelicznym zgodnie z nauką Jezusa Chrystusa. 
- Kościół odpowiada na prośbę rodziców i w sakramencie Chrztu św. udziela 
łaski uświęcającej czyli włącza w dzieło zbawcze Jezusa Chrystusa i tym 
samym czyni dziecko ochrzczone członkiem Kościoła rzymskokatolickiego. 
- Rodzice chrzestni po to są powołani przez rodziców naturalnych do tej 
zaszczytnej funkcji, aby pomagać w chrześcijańskim  wychowaniu swego 
chrześniaka, a zatem powinni  żywo się  interesować jego życiem religijnym i 
postępami w wiedzy katechizmowej. 
Katecheza domowa: 
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- Najpierw przykład rodziców autentycznego życia wiarą chrześcijańską, 
wprowadzanie dziecka w osobistą relację z Bogiem, o którym się rozmawia i 
którego się wielbi modlitwą (wspólny pacierz rodzinny). 
- Prowadzenie dziecka do kościoła na Mszę św. niedzielną i inne nabożeństwa 
od najmłodszy lat, aby dziecko mogło wchodzić w atmosferę modlitwy 
liturgicznej, wspólnotowej i rozpoznawać świątynię, jako kościół parafialny. 
Katecheza szkolna: 
- Szkoła uczy. Po to powstała taka instytucja, aby dawać rzetelną wiedzę o 
świecie, ale także o Tym, który świat stworzył i chce zbawić człowieka. 
Dlatego nauka religii jest integralną częścią edukacji i ważnym przedmiotem, 
bo jest nauką o Bogu, który jest NAJWAŻNIEJSZY. 
- Nikt nie jest zmuszony do udziału w lekcjach religii, ale chrześcijanin ma 
obowiązek uczestnictwa w tych lekcjach, aby rozwijać swą wiarę z dziecięcej 
ku dojrzałej, nawet jeśli przeżywa jakiś kryzys  i załamanie w wierze. 
- Rodzice niech pamiętają, że prosząc o chrzest dla dziecka obiecali troskę o 
religijne wychowanie. W tym pomaga znacznie katecheza szkolna. Dlatego do 
18-go roku życia to rodzice decydują o zapisaniu dziecka na lekcje religii, a 
później także swoim rodzicielskim autorytetem pilnują, aby młodzież nie 
zaniedbała tego obowiązku wiary. 
Konsekwencje: 
- Jeżeli rodzice wypisują dziecko z lekcji religii biorą na siebie wielką 
odpowiedzialność moralną za własne sprzeniewierzenie się danemu słowu przy 
Chrzcie św. dziecka i za straty duchowe dziecka przez zaniedbanie edukacji w 
duchu wiary. Jest to grzech cieżki! 
- dziecko wypisane lub wypisujące się z lekcji religii popełnia grzech ciężki, 
nie może chodzić do Komunii św. i przyjmować innych sakramentów, nie 
może być chrzestnym, samo siebie, także często przy pomocy 
nieodpowiedzialnej decyzji rodziców, wyklucza z wspólnoty wiary, jaką 
tworzy Kościół. 

Ks. prob. Marcin Taisner 
 

Uroczystość Wniebowzięcia NMP 
15 sierpnia 

 

Zanim Maryja została wzięta do nieba, sama wzięła niebo do siebie, bo w Niej 
żyje maleńki Syn Boży, a zatem w Niej jest niebo. 
W obliczu tragedii wojny na Ukrainie, warto wspomnieć, że papież Pius XII po 
okrucieństwach II wojny światowej, po zdeptaniu człowieczeństwa („ludzie 
ludziom zgotowali ten los”), po szczegółowej konsultacji z biskupami świata, 
ogłosił uroczyście dogmat o Maryi Wniebowziętej - że z duszą i ciałem po 
ziemskiej pielgrzymce została przez Boga wzięta do nieba i cieszy się chwałą 
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zmartwychwstania. Dogmat o Wniebowzięciu 
miał świeżo po wojnie jakby na nowo wszystkim 
przypomnieć o godności ludzkiego ciała 
przeznaczonego ostatecznie do 
zmartwychwstania ku życiu wiecznemu.  
Maryja, która cieszy się chwałą wieczną jest 
często porównywana do Arki Przymierza - 
biblijnej skrzyni bogato zdobionej, w której 
przechowywano tablice Dekalogu. Izraelici 
widzieli w tym znaku szczególną obecność 
Boga, a Apokalipsa mówi o Arce Bożej chwały, 
która ukazała się na niebie jako niewiasta 
obleczona w słońce. Mówimy więc w Litanii 
loretańskiej -  „Arko Przymierza módl się za 
nami”. 
Nazywana jest także Bramą nieba, bo jest 
wzorem i matką, pierwszą chrześcijanką, która w 
pierwszej kolejności po Chrystusie ma udział w  

Wniebowzięcie, Tycjan, 1518, kościół Santa Maria Gloriosa dei Frari, Wenecja 
cudzie zmartwychwstania, a swoją decyzją na Matkę Zbawiciela wprowadza 
nas już wtedy w Chrystusa, przez którego dziedziczymy niebo. Dlatego 
wołamy do niej w litanii: „Bramo niebieska módl się za nami”, a w każdej 
„zdrowaśce” wołamy z ufnością: ‘módl się za nami teraz i w godzinie śmierci 
naszej”. 

Ks. prob. Marcin Taisner 
 

Święto Wojska Polskiego w Przygodzicach 
 

15 sierpnia, o godz. 9.00 rozpoczęła się uroczysta Msza św. w kościele 
NMP Nieustającej Pomocy w Przygodzicach, w której mieszkańcy 
miejscowości uczcili Dzień Wojska Polskiego ustanowiony w rocznicę bitwy 
warszawskiej z 1920 roku nazywanej też „Cudem nad Wisłą”. Wzięły w niej 
też udział poczty sztandarowe Koła Gminnego Kombatantów, OSP w 
Przygodzicach i Zespół „Baryczanki”. Po Mszy św. proboszcz ks. kanonik 
Marcin Taisner poprowadził jej uczestników pod Pomnik Powstańców 
Wielkopolskich. Tam złożono hołd uczestnikom wojny polsko-bolszewickiej i 
bohaterom wszystkich walk o niepodległość Rzeczpospolitej. Po odśpiewaniu 
hymnu ks. proboszcz, radne z Przygodzic, przedstawiciele Klubu Oficerów 
Rezerwy, Koła Gminnego Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i 
Byłych Więźniów Politycznych, OSP, delegacja Zespołu „Baryczanki” i inne 
złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem. 



5 
 

Po modlitwie Edmund Radziszewski przypomniał wydarzenia sprzed 102 lat 
związane z „Cudem nad Wisłą”. Wielu naszych mieszkańców zginęło podczas 
pierwszej wojny światowej, wielu z tych którym udało się ją przeżyć 
przystąpiło do Powstania Wielkopolskiego, z którego następnie wyruszyło na 
wojnę polsko-bolszewicką. Wydawało się, że po trwającym od kilku tygodni 
odwrocie wojsk polskich spod Kijowa, bolszewicy zdobędą Warszawę. Lenin, 
Trocki i Zinowjew pewni zwycięstwa, snuli plany budowy państwa 
bolszewickiego od Władywostoku po Lizbonę. Zastanawiali się, czy komuniści 
niemieccy zaakceptują 
stolicę bolszewickiego 
imperium w Moskwie. Jeden 
z dowódców bolszewickich, 
Michał Tuchaczewski, tak 
był pewien zwycięstwa, że 
wydał swoim żołnierzom 
rozkaz „Po trupie Polski, 
przez Warszawę przejdziemy 
do Europy”. Na przedpolach 
Warszawy nastąpił jednak 
przełom. A stało się to dzięki  

Fot. Grzegorz Marciniak 
wielkiemu wysiłkowi Polaków, przy oczekiwaniu takich państw, jak Niemcy, 
Wielka Brytania i innych na klęskę państwa polskiego. Czesi wykorzystując 
sytuację wkroczyli na ziemie polskie i zajęli Zaolzie, zamieszkane w 80% przez 
ludność polską. Propaganda bolszewicka prowadzona na zachodzie Europy 
była na tyle  
skuteczne, że do Polski nie mogła dotrzeć potrzebna broń. Wspierała nas 
jedynie Francja i Węgry. Dzięki Węgrom, którzy przesłali nam całe zasoby 
swojego uzbrojenia, żołnierze polscy mieli, czym walczyć. Cały korpus 
dyplomatyczny w obliczu nieuchronnej klęski Polaków opuścił Warszawę, w 
której pozostali tylko nuncjusz papieski Achille Ratti, przyszły papież Pius XI, 
i poseł włoski. Manewr uderzenia Wojska Polskiego wyprowadzony znad 
Wieprza na tyły bolszewickiego Frontu Zachodniego i przerwanie łączności z 
Frontem Południowo-Zachodnim przyniósł w prawie beznadziejnej sytuacji 
militarnej wielkie zwycięstwo oręża polskiego i pogrom armii 
bolszewickiej. Po zwycięstwie w bitwie warszawskiej stoczonej w dniach 13-
25 sierpnia bolszewicy już tylko się cofali i w bitwie niemeńskiej w dniach 20-
26 września ponieśli kolejną druzgocącą klęskę. Polacy uratowali Europę, która 
nie zdawała sobie sprawy z niebezpieczeństwa, jakie niósł jej komunizm. 
Świadomość tego we współczesnej Europie jest nadal niewielka, jedynie 
historycy zdają sobie z tego sprawę, dlatego uważają bitwę warszawską za 
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jedną z najważniejszych bitew w dziejach Europy. Doświadczenie wojny 
polsko-bolszewickiej powinno nam przypominać, że w przypadkach zagrożenia 
zewnętrznego powinniśmy liczyć przede wszystkim na siebie i swoją armię. Na 
zakończenie odśpiewano „Rotę” a ksiądz Taisner podziękował wszystkim 
uczestnikom za udział w uroczystości. 

Edmund Radziszewski 
  

Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej 

Jasnogórska ikona, jak też wiele wizerunków Bogarodzicy, 
ukazuje nam Maryję trzymającą na ręku Syna, a drugą ręką 
ukazującą nam Jego jako centrum zbawienia - jakby chciała 
od razu powiedzieć: ”Zróbcie wszystko, cokolwiek wam 
powie”. 
Na weselu w Kanie Galilejskiej jest Ona gościem, ale 
niebawem stanie w roli gospodyni. Zaproszony  został także 
Jezus z uczniami. Ale jako prawdziwa Matka ma oczy szeroko 

otwarte. Zatroskana widzi, że jest problem, że trzeba zaradzić, pomóc. W 
Jezusie widzi ratunek, ale tylko Go informuje, bo wie, że On zna sposób, jak 
wybawić, jak wybawić młodych i weselników z kłopotu. Jest dla nas 
przykładem skutecznej modlitwy, która nie dyktuje Bogu rozwiązań, ale 
powierza Bogu sprawę. 
Jej słowa skierowane do sług, aby zrobili wszystko, co Jezus im powie, są 
inspiracją naszych nadziei, że w Chrystusie jest Boża łaskawość. Jeżeli więc 
trwamy w Bożych przykazaniach, chcemy spełniać Bożą wolę, żyć wartościami 
ewangelicznymi naśladując Jezusa, to cuda się będą działy, nie takie jakich 
spodziewaliśmy stosując naszą miarę potrzeb, ale wielkie cuda przerastające 
naszą wyobraźnię. 

Ks. prob. Marcin Taisner 
 

Aktywność liturgiczna naszych dzieci we wakacje 
  

Najmłodsi - Krawczyk Aleksandra, Mróz Magdalena, Biała, Aleksandra, 
Kl. II  - Luboński Stanisław, Szkuklarz Wojciech, Szkudlarek Cyprian, 
Kl. III - Tanaś Wojciech, Tyszko Dawid, Matuszkiewicz Julia i Miś Tomasz, 
Kl. IV - Wieczorek Karolina, Krawczyk Jakub, Pichet Jan i Nowak Julita, 
Kl. V - Urbaniak Kamil, Szkudlarz Natalia, Juszczak Aleksandra 
Kl. VI - Obst Marcin, Tanaś Patrycja, Śliwka Daria, 
Kl. VIII i VIII - Tanaś Kinga, Chocaj Milena, Leszczyńska Maja 
 

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


