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Wieści Parafialne 
                                                               

                           
2022                                    Wrzesień - Październik                             Rok XXI Nr 7 (220)    

Parafia p.w. Najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy w Przygodzicach 
 
  

Przygotowanie do I Komunii Świętej 
 

Oprócz katechezy szkolnej z panią Katechetką, przez 
różne nabożeństwa i katechezy w kościele dzieci są wdrażane 
w życie wspólnoty parafialnej. 

 
2022. 

· Msza św. niedzielna i świąteczna oraz Msze św. szkolne w piątek o 
 g.16.00 

· Comiesięczne katechezy z księdzem Proboszczem 
· Poświęcenie różańców – piątek 7 października g.18.00 
· Poświęcenie książeczek do nabożeństwa w środę 16 listopada g.18.00 
· Poświęcenie medalików – w czwartek 8 grudnia o g.17.00 

2023. 
· Nabożeństwo Pożegnania Żłóbka – niedziela 8 stycznia g.15.00 
· Poświęcenie świec komunijnych – w czwartek 2 lutego o g.17.00 
· I Spowiedź św. i poświęcenie Pisma Świętego – w czwartek 23 marca 

 g.18.00 (17.00 i 18.45 spowiedź św.) 
· Poświęcenie alb komunijnych – Wielki Czwartek g.18.00 (6 kwietnia) 
· Adoracja krzyża wraz z rodzicami – Wielki Piątek g.18.00 (7 kwietnia) 
· Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych – Wielka Sobota g.21.00 

(Rezurekcja – 8 kwietnia) 
· Spowiedź św. przed uroczystością – 12 maja po Mszy św. szkolnej (też 

dla rodziców i  bliskich) 
· I Komunia 14 maja g.11.00, Apel Jasnogórski g.21.00 
· Biały Tydzień: poniedziałek – dziękczynienie, wtorek – odnowienie 

chrztu św., środa – nowenna wraz z kl. IV, prośby i podziękowania), czwartek 
– dzielenie się Ewangelią, piątek na Mszy św. szkolnej – I piątki miesiąca, 
sobota Msza św. ranna ku czci Matki Bożej i ponowienie osobistego aktu 
oddania, niedziela Msza św. g.11.00 i Apel Jasnogórski g.21.00 
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· Udział w nowennie do NMP Nieustającej Pomocy w intencji dobrego 
przygotowania do I  Spowiedzi i I  Komunii św. (prośba do Matki Bożej i akt 
osobistego oddania) 

· Udział w nabożeństwach różańcowych (dzieci kolejno zabierają do domu 
Różaniec Jasnogórski, odmawiają go z całą rodziną, przynoszą następnego 
dnia) 

·  W adwencie roraty (g.7.00, środa g.18.00) 
· Nabożeństwa przy żłóbku w święta i niedziele okresy Bożego 

Narodzenia 
· Wielki Post – rekolekcje szkolne, Droga krzyżowa (piątek g.16.00) i 

Gorzkie żale (niedziela g.15.00) 
· Nabożeństwa majowe (dzieci kolejno zabierają do domu figurę Matki 

Bożej i z całą rodziną odmawiają litanię loretańską, przynoszą następnego 
dnia) 

· W Oktawie Bożego Ciała 7-16 czerwca udział w procesjach 
eucharystycznych (ojcowie noszą baldachim, matki feretron, dziewczynki 
sypią kwiatki, chłopcy noszą figurkę Dzieciątka Jezus) 

· Odpust NMP Nieustającej Pomocy – 27 czerwca g.18.30 (wtorek) 
 

Przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania 
 

Sakrament Bierzmowania udzielany będzie przez ks. bpa Damiana Bryla 
we wtorek 25 października w dzień Wizytacji Biskupiej o g.18.00. 

 

W piątek 7 października Msza św. i procesja różańcowa (I Piątek 
Miesiąca), przedtem o g.17.30 spowiedź św. 

Egzamin: g.17.00 
10.10. – Barcicka, Grobelny, Karolak, Kramarczyk, Mąka, Piec, Walotka, 

Akerman, Andraszak, Bodaj 
11.10. – Chocaj, Krakowski, Krakowski, Kramarczyk, Kubiak, Kucharski, 

Kułton, Leszczyńska, Maleszka, Matusiak, 
12.10. – Ozimiński, Pawlik, Pietrzak, Pietrzak, Płóciennik, Pospiech, 

Robotnikowski, Szczypkowski, Szczypkowski 
13.10. – Szyszka, Tanaś, Torba, Urbaniak, Zadrożna 
Szukaj !!! na naszej parafialnej stronie internetowej - „Rok Wiary” – 

materiał: Wierzę w Boga, Wierzę w Jezusa Chrystusa, Wierzę w Ducha 
Świętego, Wierzę w Kościół, Co to jest Sakrament, Wierzę w życie wieczne 

Mały Katechizm, Księgi Nowego Testamentu, Sekwencja do Ducha 
Świętego, Tajemnice Różańca Św., Święty Patron (kim był?, kiedy żył? i co 
zrobił?). Świadek do Bierzmowania – wierzący, praktykujący, przystępujący 
do sakramentów św. 
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 „Pragniemy, aby Duch Święty, którego otrzymamy, umocnił nas do 
mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad”. 

Spotkanie rodziców kandydatów do Bierzmowania 
Nowenna w środę 12 października 2022 r. g.18.00 
 (przedtem różaniec w intencji rodzin kandydatów o g.17.30). 
Próby do Bierzmowania: 
- wtorek 18.10 g.18.30, 
- piątek g.16.00 łącznie ze Mszą św. szkolną i różańcem, 
- w Niedzielę obowiązkowy Apel Jasnogórski o g.21.00 – z modlitwą do 

Ducha Świętego. 
 

Wizytacja Biskupia w naszej Parafii 
25.10.2022 r. 

 

Biskup ma obowiązek przynajmniej raz na pięć lat wizytować parafię w 
swojej diecezji, jeśli zachodzą uzasadnione przeszkody wizytacja może się nie 
odbyć lub może być odbyta za pośrednictwem wysłannika, specjalnie 
oddelegowanego przez biskupa. 

Wizytacja biskupia w diecezji jest czynnością apostolską. Ukazuje ona, że 
Biskup jest fundamentem i znakiem jedności Kościoła diecezjalnego. 
Wizytacja stanowi także okazję do pogłębienia kontaktów z duszpasterzami i 
wiernymi oraz różnymi wspólnotami modlitewnymi i apostolskimi, 
działającymi w parafii.  

Wizytacji kanonicznej podlegają wszystkie dziedziny życia religijnego, 
moralnego, apostolskiego i administracyjno-gospodarczego. Podczas wizytacji, 
ksiądz biskup poznaje charakterystykę parafii, życie religijne parafii, interesuje 
go przebieg katechizacji, oraz zapoznaje się z innymi formami duszpasterstwa 
występującymi w parafii.  Instytucja wizytacji kanonicznej została wpisana 
przez prawodawcę kościelnego do ścisłych obowiązków biskupa 
diecezjalnego, w myśl, których został on zobowiązany do wizytowania 
każdego roku swojej diecezji, tak w całości lub w części, aby przynajmniej w 
ciągu pięciu lat zwizytował wszystkie parafie, a więc całą diecezję. 

Termin „wizytacja kanoniczna” jest ściśle powiązany z uprawnieniami i 
zobowiązaniami urzędu biskupa diecezjalnego, którego prawodawca postrzega, 
jako pasterza własnego Kościoła partykularnego, integrującego powierzoną 
jemu cząstkę Ludu Bożego przez nauczanie, sprawowanie kultu Bożego oraz 
realizację posługi rządzenia. 

Ostatnia wizytacja w naszej parafii odbyła się 23.09.2015 r. Przeprowadził 
ją w imieniu Biskupa Diecezjalnego Ks. Biskup Senior Stanisław Napierała. 
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Wizytacja biskupia 
Przygodzice   

 25.10.2022 r. 
Ks. Bp Damian Bryl 

 
 
 

 

Program wizytacji biskupiej 
g. 9.45   - przyjazd Ks. Biskupa 
g.10.00 - Msza św. dla chorych i seniorów 
g.11.00 - Spotkanie na sali z seniorami 
g.12.00 - Wizyta w Szkole Podstawowej, spotkanie z uczniami i 

nauczycielami 
g.13.00 - Obiad na probostwie 
g.14.00 - Odwiedzenie kościoła, budynków parafialnych, biura 

parafialnego 
g.15.00 - Modlitwa na cmentarzu z Koronką do Miłosierdzia Bożego 
g.16.30 - spotkanie z przedstawicielami parafii 
g.18.00 - Msza św. z sakramentem Bierzmowania (przystępuje 35 

uczniów) 
g.19.00 - Kolacja z kapłanami naszego dekanatu 
 

Nabożeństwa Różańcowe 
 

Każdego roku w październiku jesteśmy wezwani do udziału w uroczystej 
wspólnotowej modlitwie różańcowej przed Najświętszym Sakramentem. Przez 
rozważanie 20 Tajemnic Różańcowych w inny sposób czytamy Ewangelię, na 
kolanach i z zaangażowaniem naszych myśli w sprawy nadprzyrodzone 
związane ze zbawieniem. W Tajemnicach Radosnych myślimy o dzieciństwie 
Jezusa, w Tajemnicach Światła wpatrujemy się w dorosłego Jezusa 
nauczającego i czyniącego cuda, w Tajemnicach Bolesnych towarzyszymy 
Jezusowi w Jego Męce aż po Golgotę, w Tajemnicach Chwalebnych 
podejmujemy chwałę Jego Zmartwychwstania, w której uczestniczy Maryja i 
do której Bóg nas wzywa. Matka Boża w różnych objawieniach i w 
przekazanych orędziach zaleca nam modlitwę różańcową jako szczególny 
ratunek dla człowieka i świata. Można porównać różaniec z liną ratunkową, 
którą Bóg nam rzuca na ratunek, abyśmy wyszli z topieli grzechu i otrzymali 
ostatecznie niebo. 
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Modlitwa różańcowa jest jakby zwieńczeniem różnych form 
modlitewnych, ukazując nam przez każde „Zdrowaś”, że owoc żywota Maryi, 
to Jezus, nasz Zbawiciel. Wszystkie 20 tematów ewangelicznych, które mamy 
rozważać w czasie kolejnych „dziesiątek” unoszą nasze myśli do Boga, który 
nas zbawia przez swojego Syna, ukazując równocześnie Maryję obecną w tych 
wydarzeniach i towarzyszącą Synowi. Jest więc wielka szansa, że modląc się 
różańcem dojrzewam w wierze, staję się bardziej świadomy darów Bożych i 
własnego powołania chrześcijańskiego. Zresztą każda modlitwa ma ten wymiar 
dojrzewania w wierze. Człowiek, który zaniedbuje pacierze, przestaje 
rozmawiać z Bogiem o swych codziennych radościach i smutkach, nie korzysta 
z przebogatej tradycji modlitewnej Kościoła zawartej w różnorakich formach 
modlitewnych, zaczyna się od Boga oddalać, obojętnieje religijnie, jego wiara 
usycha, Bóg przestaje być w jego życiu obecny, a nawet z czasem jest zupełnie 
odrzucony. Wiara jest darem Bożym, a nie naszą zasługą. Przez modlitwę 
otwieramy nasze serca, wyrażamy gotowość do przyjęcia Bożego zmiłowania, 
zdobywamy Bożą moc do walki z grzechem. Dlatego wiara zależy od 
modlitwy, rodzi się na klęczkach, syci się autentycznym kontaktem z Bogiem 
jak w relacji dziecka z Ojcem. 

Apostołowie, mimo że byli tak blisko Jezusa, bo słyszeli, widzieli, 
dotykali, to jednak proszą: „Panie, przymnóż nam wiary”. W kontekście 
religijności i tradycji żydowskiej, Jezus nie tylko ich fascynuje, ale wprawia z 
zakłopotanie, bo niesie ze sobą prawdziwą nowość, z którą oni nie potrafią się 
zmierzyć. „Kimże On jest?” pytają widząc w Nim moc panowania nad 
żywiołami. A Piotr mówi z pokorą: „Panie, odejdź ode mnie, bo jestem 
człowiek grzeszny”. Nam tym bardziej nie jest łatwo podjąć wiarę i w niej 
wzrastać, kiedy już nie mamy możliwości bezpośrednio widzieć, słyszeć i 
dotykać. Dlatego nasze wołanie „Przymnóż nam wiary” jest tym bardziej 
uzasadnione i potrzebne a ma właśnie się wyrażać w naszej gorliwej 
modlitwie, bo ona w zasadzie jest wołaniem o wiarę. 

W naszej parafii jest duża wspólnota Żywego Różańca, czyli ludzi, którzy 
się zobowiązali, że codziennie będą odmawiać 10-kę różańca rozważając jedną 
z 20 tajemnic ewangelicznych i będą to czynić w łączności z tymi, którzy 
przynależą do danej Róży Różańcowej. Tych Róż mamy 21, 16 dla kobiet, 5 
dla mężczyzn. W każdej Rózy jest zasadniczo 20 osób, a więc jest to wielka 
rzesza zaangażowanych i zobowiązanych. Osobisty przekaz co miesiąc 
następnej Tajemnicy innej osobie ma być znakiem tej łączności i 
doświadczenie wspólnoty w modlitwie. Comiesięczne Msze św. w intencji 
żywych i zmarłych członków wspólnoty różańcowej mają też być znakiem, że 
jesteśmy razem i nasza modlitwa ma szczególną moc w poczuciu, że tylu się 
razem modli. Wyjątkowym dniem dla Żywego Różańca jest wspomnienie 
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liturgiczne NMP Królowej Różańca Świętego. Msza św. i procesja różańcowa 
do figury Matki Bożej w parku PTR, jest wtedy szczególnym znakiem, że 
nasza modlitwa obejmuje wszystkie intencje świata, Kościoła, Ojczyzny, 
rodziny i tych wszystkich, którzy nas o modlitwę proszą, na nią liczą i jej 
potrzebują. 

W czasie wzmożonego zagrożenia epidemią koronowirusa zostaliśmy 
wezwani do codziennego różańca o ustąpienie tego niebezpieczeństwa. Wielu 
podjęło to modlitewne wołanie o miłosierdzie nad nami. Bóg nas wysłuchał, 
możemy już normalniej funkcjonować w życiu publicznym i społecznym. 
Obecnie przeżywamy zagrożenie dla pokoju światowego, szczególnie widząc, 
co się dzieje na Ukrainie. Trzeba nam wołać „Królowo Pokoju, módl się za 
nami” i różańcem otoczyć tę intencję zwycięstwa narodu ukraińskiego nad 
agresorem rosyjskim i obronę niepodległości i granic państwa. Trzeba też 
widzieć zagrożenie dla naszej Ojczyzny wiedząc, że wojna tuż obok i że źle się 
dzieje. Niech różaniec będzie szczególnym orężem obrony. Nieraz stał się 
ratunkiem w utrapieniach. 

Godnym pochwały i kontynuacji jest różaniec za zmarłych szczególnie w 
te dni od śmierci d do pogrzebu. Czujemy, że możemy zmarłemu pomóc, kiedy 
staje przed sądem Bożym i wyprosić mu zmiłowanie. Różańcem, jak liną 
ratunkową, usiłujemy wciągnąć go do nieba licząc na Miłosierdzie Boże i 
wołając do Matki Bożej „módl się za nami…w godzinie śmierci naszej”. 

Dojrzewajmy więc w naszej wierze na kolanach. Podsycajmy dobrą 
modlitwą naszą wolę, nasze pragnienie nieba, a nasze różnorakie intencje 
wyrażajmy w pokorze, nie dyktując Bogu, co ma zrobić, ale godząc się z Jego 
Ojcowską Opatrznością i zawsze przez wstawiennictwo Maryi Matki Kościoła. 
W naszym kościele są odprawiane nabożeństwa różańcowe codziennie. W 
Niedzielę w formie Apelu Jasnogórskiego o g.21.00, od poniedziałku do 
czwartku o g.17.30, w piątek łącznie ze Mszą św. szkolną o g.16.00, w sobotę 
po rannej Mszy św. ( Msza św. g.8.30, różaniec 9.00). Zobowiązani są przede 
wszystkim dzieci I-komunijne i kandydaci do Bierzmowania. A wszystkich 
innych zachęcam i zapraszam do walki na kolanach o żywą, dojrzałą i misyjną 
wiarę - „Panie, przymnóż nam wiary!!!”. 

Ks. prob. Marcin Taisner 
 

Przygodzic pielgrzymują na Jasną Górę 
 

 W dniu św. św. Wincentego a Paulo patrona ubogich, sierot, szpitali, 
więźniów, duchowieństwa i organizacji charytatywnych, we wtorek 27 
września 55 naszych parafian wzięło udział w corocznej autokarowej 
pielgrzymce na Jasną Górę. Zbiórka o 7.00 na placu przed urzędem gminy. 
Chłodno, ale pogodnie, wszyscy maja nadzieje, że w Częstochowie będzie też 
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będzie pogodnie bez deszczu i tak było. Pielgrzymkę zorganizował i prowadził 
ksiądz proboszcz kanonik Marcin Taisner. W autobusie wszystkie miejsca 
zajęte. Ruszamy. 

 Pielgrzymujemy na Jasną Górę przed oblicze Cudownego Obrazu Matki 
Bożej, aby na miejscu modlić się i prosić o wsparcie, pomoc, o łaskę zdrowia 
dla siebie i rodziny. Każdy z pątników ma swój powód pielgrzymowania, 
każdy przychodzi do Kaplicy Obrazu Matki Bożej z osobistymi intencjami, 
będąc przekonany, że jego prośby o pomoc i wsparcie w trudnych chwilach, 
dla siebie i rodziny zostaną w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej 
wysłuchane. 

 Jeszcze na terenie naszej parafii gromkim głosem na rozpoczęcie 
zaśpiewano „Psalm 91. Kto się w opiekę odda Panu swemu, a całym sercem 
szczerze ufa Jemu….”, zmówiono pacierz, a następnie odsiewano „Godzinki”. 
Dojeżdżamy w okolice Wielunia, postój i czas na śniadanie. Ksiądz proboszcz 
przypomniał że tu rozpoczęła się II wina światowa. Po piętnastominutowym 
postoju ruszamy w dalszą drogę. W intencji uczestników pielgrzymki 
odmawiamy „Tajemnice Radosne” Różańca Świętego. Bardzo spokojnie i 
niezbyt szybko prowadzony autobus wjeżdża na parking pod Jasną Góra, o 
godz. 9.40. Zgodnie z przedstawionym przez księdza proboszcza programem o 
godz. 11.00 mamy Mszę św. w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej w 
intencji uczestników pielgrzymki i wszystkich parafian. Choć czasu do Mszy 
św. jest dość wszyscy zdążają do kaplicy by znaleźć się jak najbliżej 
Cudownego Obrazu. Część pielgrzymów kierują się do Wieczernika do 
spowiedzi. Kolejki do konfesjonałów jak zwykle 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. 
Damian z Lewina Kłodzkiego wspierany przez dzieci komunijne, które 
przybyły wraz z Nim na pielgrzymkę. Chwilę po zakończeniu Mszy św. punkt 
12.00 następuje uroczyste zasłonięcie obrazu Matki Boskiej. Potężny dźwięk 
fanfar i bębnów wywołuje na modlących się pielgrzymach dreszcz wzruszenia. 

Do 14.00 czas wolny można sie posilić, zjeść lody, kupić pamiątki, 
zwiedzić skarbiec, muzeum 600-lecia czy arsenał. I tu ciekawostka związana z 
Przygodzicami. Po prawej stronie głównego wejścia do Bazyliki Jasnogórskiej 
przylegającej do Kaplicy MB Częstochowskiej znajduje się kaplica i 
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mauzoleum rodziny Donhoffów. Fundatorem kaplicy był Kacper Denhoff, 
który był właścicielem Przygodzic i dóbr przygodzickich w latach 1634-1640. 
Odprawianie Drogi Krzyżowej należy do tradycyjnych, stałych punktów 
jasnogórskich pielgrzymek. O 14.00 zbiórka na dolnych wałach. W skupieniu i 
modlitwie przechodzimy do kolejnych stacji. Przy każdej stacji krótkie, mądre 
przemyślane rozważania Drogi Krzyżowej ks. proboszcza Marcina Taisnera. 
Wracamy do autobusu i jedziemy do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego 
prowadzonego przez Księży Pallotynów. Wraz z pielgrzymami z innych 
miejscowości odmawiamy koronkę do Miłosierdzia Bożego. W drodze 
powrotnej śpiewniki w ruch, kolejna strona podana przez księdza proboszcza i 
przy akompaniamencie Jego gitary cały autobus śpiewa. Częstochowę 
zegnamy pieśnią „O Maryjo, żegnam Cię!”. W przerwie śpiewu odmawiamy 
„Tajemnice Chwalebną” Różańca Świętego. Na zakończenie modlitwa i Po 
godz. 18.00. dojeżdżamy do Przygodzic.   
 Niesamowita atmosfera wspólnej modlitwy i zadowolenie z osiągnięcia 
zamierzonego przez każdego pielgrzyma celu pielgrzymowania na Jasną Górę, 
jakim jest powierzenie osobistych intencji Matce Bożej Częstochowskiej.  
Do zobaczenia za rok.                                                    Wacław Kieremkampt 
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