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

 

List biskupa kaliskiego na początek roku duszpasterskiego 2022/23 
 

– W tych trudnych i wymagających czasach, gdy często słyszymy krytykę i odrzucenie 
Kościoła potrzeba nam odświeżyć naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, który żyje w swoim 
Kościele dzięki mocy Ducha Świętego. Potrzeba nam także uświadomić sobie, że od 
chrztu świętego każdy z nas współtworzy tę Wspólnotę, jest z nią związany i za nią 
odpowiedzialny – napisał biskup kaliski Damian Bryl w liście pasterskim 
skierowanym do diecezjan na początek roku duszpasterskiego 2022/2023. 
  

List biskupa kaliskiego na początek roku duszpasterskiego 2022/23 
 

Drodzy Diecezjanie, 
 

W imię Boże rozpoczynamy kolejny adwent, okres przygotowania do świąt Bożego 
Narodzenia. W tym czasie liturgia przypomina nam o Bogu, który stał się człowiekiem, 
aby być z nami, być blisko naszych spraw, ale także, aby otworzyć nam drogę zbawienia. 
Dlatego towarzyszy nam radość i nadzieja: Pan nie zostawia nas samych, przychodzi, aby 
być z nami, aby nas wspierać. W tym trudnym czasie, który obecnie przeżywamy, to 
ważna pociecha i umocnienie.  
 

Skoro Pan przychodzi do nas, trzeba 
dobrze przygotować się na spotkanie z 
Nim, trzeba prostować ścieżki naszego 
życia, podjąć poprawę i nawrócenie. 
Potrzeba także, jak przypomina 
dzisiejsza Ewangelia, postawy czujności 
i uważności, aby nie przeoczyć 
przychodzącego Pana i usłyszeć Jego 
wezwanie. 
 

Pierwsza niedziela adwentu to także początek nowego roku liturgicznego i 
duszpasterskiego. Tegoroczny, chcemy w Polsce przeżywać pod hasłem „Wierzę w 
Kościół Chrystusowy”. Tematem przewodnim tego roku jest refleksja nad Kościołem, jego 
misją oraz umocnienie wiary w Kościół jako wspólnotę wierzących kroczących razem do 
domu Ojca. W tych trudnych i wymagających czasach, gdy często słyszymy krytykę i 
odrzucenie Kościoła potrzeba nam odświeżyć naszą wiarę w Jezusa Chrystusa, który żyje 
w swoim Kościele dzięki mocy Ducha Świętego. Potrzeba nam także uświadomić sobie, że 
od chrztu świętego każdy z nas współtworzy tę Wspólnotę, jest z nią związany i za nią 
odpowiedzialny. 
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Prawdę o naszej obecności i zaangażowaniu w Kościół pełniej odkrywamy dzięki 
toczącemu się synodowi, który zwołał papież Franciszek i którego etap diecezjalny 
przeżyliśmy także w naszej diecezji. Dziękuję duszpasterzom i świeckim oraz osobom 
konsekrowanym, którzy zaangażowali się w grupy synodalne. Dziękuję za wspólne 
słuchanie, dzielenie się oraz rozeznawanie wezwania Chrystusa dla Kościoła na dzisiaj. 
Najważniejsze myśli, które pojawiły się w czasie spotkań synodalnych można znaleźć w 
tzw. syntezie diecezjalnej, którą opublikowaliśmy na stronie internetowej diecezji. 
Czytamy tam m.in.: „Największym owocem Ducha Świętego jest otwartość na siebie 
nawzajem oraz wobec samego siebie. Uczestnicy (spotkań synodalnych) mogli się 
przekonać, że odmienność w postrzeganiu wiary nie musi być przeszkodą, ale bogactwem, 
które każdy wnosi. Szczególnie mogli doświadczyć jej ci, którzy wyrażali uwagi krytyczne 
wobec zjawisk mających miejsce na łonie Kościoła. Choć prowadziło to do powstawania 
napięć, to nikt nie został nieuszanowany. (…) Należy mieć jednak nadzieję, że spotkania 
synodalne będą nie tylko piękną kartą w historii parafii, lecz przyczyniły się one do 
uruchomienia procesu i staną się trwałą tendencją, normalnym sposobem funkcjonowania 
wspólnot parafialnych”. 
 

Pragnę zaprosić wszystkich diecezjan do dalszej wspólnej drogi słuchania siebie 
nawzajem, ale nade wszystko wspólnego słuchania Pana Boga. Do drogi odkrywania 
tajemnicy obecności Chrystusa w Kościele, odkrywania swojego miejsca w tej wspólnocie, 
wspólnej troski o jej rozwój oraz podjęcia misji, którą zostawił nam Pan Jezus. Chciałbym, 
aby szczególnym miejscem tego doświadczenia były Parafialne Rady Duszpasterskie. 
Proszę, aby powstały w każdej parafii, a tam gdzie już funkcjonują zatroszczmy się o ich 
rozwój i synodalny styl pracy. Działalność Parafialnych Rad Duszpasterskich jest 
procesem ciągłego synodowania, czyli spotykania się, wsłuchiwania razem w głos Boży 
oraz w głos wspólnoty, żeby właściwie rozeznawać aktualne potrzeby i podejmować 
adekwatne działania. 
 

Świadomość wspólnej odpowiedzialności za Kościół i zaproszenie do aktywnego 
włączenia się w jego życie i misję osób świeckich nabiera w ostatnim czasie szczególnego 
znaczenia wobec zmniejszającej się liczby kapłanów w naszej diecezji. Także liczba 
kleryków, kandydatów do przyjęcia święceń kapłańskich, w ostatnich latach znacząco 
zmniejszyła się i dziś nasza diecezja ma ich tylko 29. Nadto wielu kapłanów osiąga już 
wiek przejścia na emeryturę. Dlatego stoimy przed trudnym zadaniem ograniczania liczby 
duszpasterzy w większych parafiach i powierzania dwóch parafii jednemu kapłanowi w 
przypadku mniejszych wspólnot. Jestem świadomy, że takie decyzje mogą być dla wielu 
parafian bardzo trudne. Proszę jednak o ich zrozumienie, przyjęcie tych nowych sytuacji 
oraz dalsze zaangażowanie dla dobra Kościoła.  
  

Wielkim wyzwaniem dla Kościoła w każdym czasie jest przekaz wiary młodemu 
pokoleniu. Dziś zauważamy, że wielu młodych dystansuje się od Boga i Kościoła, 
niektórzy rezygnują z lekcji religii, a wielu przestało uczęszczać na niedzielną Eucharystię. 
Zapraszam wszystkich: duszpasterzy, katechetów, rodziców, dziadków, abyśmy razem 
towarzyszyli dzieciom i młodzieży. W wychowaniu w wierze każdy ma swoje ważne i 
niezastąpione miejsce. Proszę katechetów, aby byli mądrymi przewodnikami na drogach 
wiary młodych ludzi w czasie szkolnej nauki religii. Proszę Was, drodzy rodzice 
towarzyszcie dzieciom i młodzieży na drodze ich rozwoju, także wzrastania w wierze: 
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bądźcie blisko, rozmawiajcie o Panu Bogu, słuchajcie z szacunkiem, wyjaśniajcie 
wątpliwości, mobilizujcie w dobrym. Proszę duszpasterzy, aby troszczyli się o dobre 
przygotowanie do przyjęcia I Komunii św. i sakramentu bierzmowania. Proszę, aby 
przygotowanie to odbywało się w parafii zamieszkania, by pogłębić relacje z lokalną 
wspólnotą. Proszę wszystkich duchownych i świeckich o czytelne świadectwo 
wyznawanej wiary, bo ono najlepiej pociąga młodych do Boga. 
 

Czas, który obecnie przeżywamy na świecie i w naszej Ojczyźnie, jest trudny i 
wymagający. Po bolesnych doświadczeniach pandemii przyszła wojna w Ukrainie i 

kryzys. Sytuacja ta dotyka nas 
wszystkich, ale szczególnie osoby 
ubogie i schorowane. Chciałbym 
zaprosić wszystkie wspólnoty 
kościelne naszej diecezji, 
szczególnie parafie, abyśmy na 
miarę naszych możliwości 
towarzyszyli i wspierali osoby, 
którym jest szczególnie trudno. 
Zwróćmy naszą uwagę na starszych 
i samotnych, uchodźców z Ukrainy 
oraz bezdomnych. Dziękuję za 
dotychczasową pomoc i 

zaangażowanie, szczególnie w pomoc przybywającym do nas uciekinierom z Ukrainy. 
Niech otwartość i wrażliwość serca oraz gotowość do pomocy towarzyszą nam, 
szczególnie w tym przedświątecznym czasie. 
 

Śpiewaliśmy przed chwilą „Do Ciebie Panie, wznoszę moją duszę”. Rozpoczynający się 
czas zaprasza nas do modlitwy i ufnego wołania do Boga. Podejmijmy to zaproszenie, 
znajdźmy czas dla tego, który przychodzi, aby być z nami. Niech te spotkania i 
doświadczenie bliskości Pana Jezusa zaowocują w nas pokojem, radością i nadzieją. Niech 
we wszystkim co przed nami, towarzyszy nam Boże błogosławieństwo. 

      Biskup Damian 
 Kalisz, dnia 24 listopada 2022 r. 
  

Rezime po Wizytacji Biskupiej: 
  

·        Msza św. dla chorych i seniorów - cierpienie ściśle związane z ofiarą. 
Wzorowanie się na Chrystusie, który ofiarowanym cierpieniem wysłużył nam 
zbawienie. 

·        Modlitwa na cmentarzu - pamięć i modlitwa, bo nie wystarczy tylko pamiętać i 
twierdzić, że zmarli tak długo żyją, jak długo trwa pamięć o nich, ale wierzący 
człowiek, chrześcijanin wie, że trzeba się modlić za zmarłych, by im pomóc w 
pokucie czyśćcowej 

·        Msza św. z Bierzmowaniem - Bogu na nas zależy. Zapewnia nas o tym św. Piotr, 
budząc nadzieję, że każdy dla Boga jest ważny i każdego indywidualnie Bóg 
obejmuje swoją Opatrznością 
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Wspomnienie Wszystkich Zmarłych 
  

 Na zakończenie Uroczystości Wszystkich Świętych, a razem z 
zachodzącym słońcem rozpoczynając Dzień Zaduszny, zebraliśmy się tak 

licznie na cmentarzu parafialnym, aby stanąć przy grobach tych, którzy już 
przeszli na drugą stronę przez bramę śmierci.. To są groby naszych matek, 
ojców, braci i sióstr, także naszych dzieci, groby krewnych i znajomych. 
Przemawiają oni do nas historią swojego życia, zmuszając nas niejako do 
głębszej refleksji nad doczesnością naszego życia, ale również nad przekazem, 
który swoimi słowami i czynami trwają w naszej pamięci i niejednokrotnie są 
poruszeniem naszego sumienia. Niejedno słowo matki trwa mocno w naszej 
pamięci i często do niego wracamy jako swoistej mądrości. Czasem mocne 
słowa ojca są wspomnieniem jego troski o rodzinę i wychowanie. Dzieci też z 
tamtej strony mówią do rodziców i przypominają o zaufaniu i miłości. To jest 
wyjątkowy testament tych, którzy odeszli. Mądrość z zaświatów, której nie 
sposób przemilczeć, nie sposób pominąć, jako aktualnego pouczenia, jako 
przypomnienia o wartościach nieprzemijalnych, dotykających wieczności. Ten 

testament przemawiający znad grobu domaga się nie tylko reakcji na zapamiętane słowa i 
czyny naszych bliskich zmarłych, ale jest to też wołanie o pełną wiary modlitwę 
odpowiedzialności za życie wieczne. Wspominanie zmarłych, to natchnienie, aby zobaczyć 
ich czyściec, uwierzyć w Boże miłosierdzie i możliwość skutecznej modlitwy Kościoła - 
całej wspólnoty i każdego z osobna. Na cmentarzu nie można być obojętnym. Trzeba się 
umieć wzruszyć miłością Boga, który jest Bogiem żywych a nie umarłych i dla którego 
wszystko żyje. Nie jest to miejsce, które zionie śmiercią, ale miejsce zadumy nad celem 
ostatecznym, miejscem modlitwy wiary i nadziei. I oczywiście miejscem miłości, bo nie 
tylko godnego pogrzebu i grobu, ale pragnieniem, byśmy wszyscy, jak tu razem jesteśmy 
żywi i umarli, spotkali się w niebie. 

Ks. prob. Marcin Taisner 
  

Narodowe Święto Niepodległości w Przygodzicach 
 

         11 listopada, po Mszy św. za Ojczyznę 
w kościele NMP Nieustającej Pomocy w 
Przygodzicach jej uczestnicy udali się z 
proboszczem ks. kanonikiem Marcinem 
Taisnerem pod Pomnik Powstańców 
Wielkopolskich. Tam po odśpiewaniu hymnu i 
odmówieniu modlitwy ks. z  proboszcz z 
ministrantami, wójt gminy Krzysztof Rasiak, 
radni, dyrektorzy szkoły podstawowej, 
przedszkola, GOK-u, Biblioteki Gminnej, 
przedstawiciele Klubu Oficerów Rezerwy, 

Koła Gminnego Związku Kombatantów RP i BWP, Rady Sołeckiej Przygodzic, druhowie 
OSP Przygodzice i uczniowie złożyli pod pomnikiem kwiaty w hołdzie kilku pokoleniem 
rodaków, którzy walczyli o odzyskanie niepodległości. Głos potem zabrali nawiązując do 
uroczystości Radziszewski w krótkim wystąpieniu przypomniał historię tej drogi do 
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niepodległości. Była ona usłana wieloma ofiarami. Podkreślił, że w armii niemieckiej 
podczas I wojny światowej walczyły wbrew swojej woli setki mieszkańców z terenu 
gminy Przygodzice w jej obecnych granicach. Zginęło ich stu kilkudziesięciu. Były to 
ogromne straty w naszej substancji narodowej. Dotknęły mocno wiele rodzin, tym 
bardziej, że w niektórych nie były to pojedyncze osoby. Wielu z tych, którzy w 
niemieckich mundurach wojnę przeżyli, wzięło udział w Powstaniu Wielkopolskim. 
Zginęło ich siedmiu: Jan Mertka, Walenty Kaczmarek, Jan Duczmal, Tomasz Hajdziony, 
Antoni Lepka, Jan Sikora, Wojciech Talaga. Jako jedyny na terenie gminy poległ pod 
Czarnymlasem Witold Dabiński pochodzący z Gostynia. Uczestnicy Powstania 
Wielkopolskiego walczyli potem w wojnie polsko-bolszewickiej, gdzie poległo ich więcej 
niż w powstaniu. Niektórzy z nich nie mają grobów. Części z nich nie wystawiono aktów 
zgonu. Z braku dokumentów często trudno jest udowodnić, że wcześniej byli też 
powstańcami. Smutne jest to, że na naszych najstarszych cmentarzach, w Ludwikowie i po 
sąsiedzku w Wysocku Wielkim wiele grobów uczestników Powstania Wielkopolskiego i 
wojny polsko-bolszewickiej się nie zachowało. Dotyczy to też cmentarzy powstałych przed 
II wojną światową w Jankowie Przygodzkim i Przygodzicach. Gdy prześledzimy jeszcze 
losy mieszkańców z terenu dzisiejszej gminy podczas ostatniej wojny, to wszystkie te 
ofiary poniesione dla wolnej Polski, które dotknęły wiele rodzin w kilku pokoleniach, 
powinny nam ciągle przypominać, jak ogromną cenę płaciliśmy za bycie Polakami i że 
mamy wielki obowiązek nie zapominać o nich i pielęgnować o nich pamięć.  
Wójt Krzysztof Rasiak podziękował uczestnikom za udział w uroczystości, nawiązał do 
historycznych wydarzeń i poinformował, że w rocznicę wybuchu Powstania 
Wielkopolskiego, 27 grudnia, nastąpi oficjalne oddanie do użytku po remoncie Domu 
Ludowego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wybudowanego przed wojną z inicjatywy 
powstańców i kombatantów walk o niepodległą Polskę. 

Edmund Radziszewski 
Pielgrzymka do Lichenia dziękczynna za dar mądrości 

W minioną sobotę – 26 listopada br. grupa 47 osób wraz z księdzem proboszczem 
uczestniczyła w pielgrzymce autokarowej do Lichenia. Wśród pielgrzymów była grupa 18 
uczniów ze swymi rodzicami i opiekunami, którzy miesiąc temu przyjęli Sakrament 
Bierzmowania z rąk ks. bpa Damiana Bryla. Młodzi dziękowali za pierwszy z siedmiu 
darów Ducha Świętego – dar mądrości. Głównym punktem pielgrzymki był udział we 
Mszy Świętej w Licheńskiej Bazylice Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski, w czasie 
której modliliśmy się we własnych intencjach, otaczając jednak szczególną modlitwą 
wszystkich bierzmowanych. Wcześniej była okazja do Sakramentu Pokuty w przededniu 
rozpoczynającego się Adwentu. Po Mszy Świętej ks. proboszcz poprowadził nabożeństwo 
Drogi Krzyżowej. Potem był czas na zwiedzanie największej w Polsce bazyliki, zakup 
pamiątkowych dewocjonaliów oraz zjedzenie i wypicie czegoś ciepłego, bo dzień był 
zimny, choć zza chmur chwilami wyglądało słońce. Na zakończenie dość intensywnej 
pielgrzymki ks. proboszcz pobłogosławił nas i zakupione dewocjonalia, a do swych 
domów wracaliśmy z piosenką na ustach i radością w sercach. 

Kolejne dziękczynienie, tym razem za dar rozumu, odbędzie się w 26 grudnia o 
g.15.00 w formie nabożeństwa „kolędowania przy żłóbku”, na które już teraz w imieniu ks. 
proboszcza wszystkich serdecznie zapraszam. 

Donata Mróz - katechetka 
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Służba ministrancka (wrzesień, październik, listopad) 
 

I miejsce - Kamil Urbaniak 62 p. (12 obecności na Nabożeństwach Różańcowych) 
II miejsce - Stanisław Luboński 55 p. (15 obecności na Nabożeństwach Różańcowych) 
III miejsce - Marcin Obst 50 p. (13 obecności na Nabożeństwach Różańcowych) 
 

Aktywność dzieci w służbie Bożej  - I półrocze (IX, X, XI) 
Przedszkole: Tanaś Aleksander, Mróz Magdalena, Biała Aleksandra 
I Klasa:  Krawczyk Aleksandra, Koryciak Damian, Nowak Konrad 
 II Klasa:  Luboński Stanisław, Waśniowska Zuzanna, Szkudlarz Wojciech 
III Klasa:  Tyszko Dawid,  Andraszak Maja, Magdański Leonard 
IV Klasa:  Krawczyk Jakub, Pichet Jan, Mieszała Filip 
V Klasa:  Urbaniak Kamil, Szkudlarz Natalia, Biała Amelia 
VI Klasa:  Obst Marcin, Tanaś Patrycja, Śliwka Daria 
VII Klasa:  Grobelny Adam, Kramarczyk Oskar, Barcicka Antonina 
VIII Klasa:  Tanaś Kinga, Chocaj Milena, Kramarczyk Julia 
 

Rekolekcje Adwentowe  na nowy rok kościelny 
Grzegorz Słowikowski, Pasjonista -   2022 r. 

Sobota - 10 grudnia 
g.18.00  - Msza św. niedzielna z nauką rekolekcyjną 
Niedziela – 11 grudnia 
g.7.00    - Msza św. z nauką rekolekcyjną 
g.9.00    - Msza św. z nauką rekolekcyjną 
g.11.00  - Msza św. z nauką rekolekcyjną z uwzględnieniem obecności dzieci 
Poniedziałek – 12 grudnia  - Dzień Sakramentu Pokuty 
g.8.30    - Spowiedź św. 
g.9.00    - Msza św. z nauką pokutną 
g.9.45 -    Spowiedź do g.10.15 
g.17.30  - Spowiedź św. 
g.18.00  - Msza św. z nauką rekolekcyjną 
g.19.00  - Okazja do spowiedzi do g.20.00 
 Wtorek – 13 grudnia   
g.8.40    - Różaniec 
g.9.00    - Msza św. z nauką dla dorosłych 
g.17.00  - nabożeństwo dla dzieci 
g.17.50  - Koronka do Miłosierdzia Bożego 
g.18.00  - Msza św. z  nauką rekolekcyjną 
Środa – 14 grudnia  
g.8.40    - Różaniec 
g.9.00    - Msza św. z nauką rekolekcyjną 
g.17.45  - Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy  
g.18.00  - Msza św. za zmarłych z nauką rekolekcyjną, procesja na cmentarz 

 

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


