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Wieści Parafialne 
                                                               

                 
2022                                       Grudzień                                   Rok XXI Nr 9 (222)    

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

 
 
 
 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam drodzy 
Parafianie i Czytelnicy pokoju Chrystusowego, zdrowia i 
błogosławieństwa Bożego. Niech nadchodzący nowy rok 

przyniesie Wam jak najwięcej łask Bożych, życzymy Wam, 
byście doświadczali Bożej mocy co dnia i by nasz Pan 

Jezus Chrystus zawsze był przy Was w Waszym życiu i w 
Waszych rodzinach.    

REDAKCJA 
 

 
 
BISKUP KALISKI 

         Kalisz, dnia 03 grudnia 2022 roku  
         L.dz. 2363/2022 
 

DEKRET POWIZYTACYJNY 
 

 Zgodnie z kanonem 396 par. 1 Kodeksu P r a w a  Kanonicznego w  
dniu 25 października 2022 roku przeprowadziłem wizytację kanoniczną w parafii 
pw. NMP Nieustającej Pomocy w Przygodzicach, której proboszczem jest ksiądz 
kanonik Marcin Taisner. 

 Księdzu Proboszczowi, oraz najbliższym Współpracownikom bardzo 
serdecznie dziękuję za trud przygotowania wizytacji. Wszystkim Wiernym 
dziękuję za obecność i modlitwę podczas wspólnych spotkań. 

 Wizytując Waszą parafię miałem radość przewodniczyć Mszy świętej w 
kościele parafialnym, podczas której razem z księdzem Proboszczem modliliśmy 
się o Boże błogosławieństwo dla całej parafii. W Eucharystii oraz spotkaniu na sali 
szczególnymi uczestnikami byli starsi i chorzy parafianie. Bardzo dziękuję im za 
obecność, wspólną modlitwę oraz ofiarowane cierpienia. 
 

 Bardzo proszę wszystkich Parafian, nie zapominajmy o osobach starszych i 
chorych, stanowią oni ważny cząstkę Kościoła, waszej Parafii. Nie bądźmy 
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obojętni wobec ich cierpienia i trudnych doświadczeń, bądźmy z nimi i na miarę 
możliwości pomagajmy im. Uczmy też dzieci i młodzież szacunku i ducha służby 
wobec starszych i chorych. 

 W czasie wizytacji i spotkałem się z dyrekcją, nauczycielami oraz uczniami 
Szkoły Podstawowej w Przygodzicach oraz dyrekcją Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych CKU w Przygodzicach. Bardzo dziękuję nauczycielom i 
pracownikom za oddaną pracę na rzecz młodego pokolenia. Szczególnie chciałbym 
podziękować za pracę katechetyczną paniom katechetkom: Donacie Mróz oraz 
Justynie Baraniak. Gratuluję dobrej współpracy parafii ze szkołami. Bardzo 
proszę, aby współpraca ta dalej rozwijała się harmonijnie. 

 Jednocześnie pragnąłbym przypomnieć wszystkim dorosłym: rodzicom, 
dziadkom, abyśmy wspólnie troszczyli się o jak najlepsze wychowanie młodzieży i 
dzieci. Dla dobrego wychowania ważne jest, abyśmy byli dla naszych 
najmłodszych parafian świadkami dobrego, uczciwego i zgodnego z Ewangelią 
życia chrześcijańskiego. 

 W Godzinie Miłosierdzia modliliśmy się na cmentarzu parafialnym za 
zmarłych parafian. Dziękuję Proboszczowi i Współpracownikom za troskę o 
cmentarz, o jego piękno i uporządkowanie. Parafianom dziękuję za troskę o groby 
najbliższych. Piękny cmentarz jest wyrazem naszej kultury, ale także wiary. 
Pamiętajmy o modlitwie za zmarłych, to ważny przejaw naszej miłości wobec 
nich. 

 Ważnym czasem wizytacji było spotkanie z przedstawicielami grup 
parafialnych i osób zaangażowanych w życie parafii. W czasie tego spotkania 
usłyszałem wiele dobrych słów dotyczących wspólnej troski osób z różnych środowisk 
o dobro parafii. 

 Gratuluję podjętych w ostatnim czasie prac gruntownego odnowienia wnętrza 
kościoła parafialnego: malowania kościoła, montażu nowych drzwi, ławek, podłogi, 
okien oraz nowego wystroju prezbiterium. Bardzo dziękuję Księdzu Proboszczowi za 
zaangażowanie w wykonane prace, a Parafianom zatroskanym o dobro parafii, za 
zrozumienie i złożone ofiary. 
 Zaangażowanie w dzieła materialne jest ważne i nie można tego zaniedbywać, 
jednak chciałbym prosić, aby towarzyszyła im praca formacyjna nad pogłębieniem 
życia chrześcijańskiego parafian, aby motywacja zaangażowania stawała się coraz 
bardziej nadprzyrodzona, aby zewnętrzne dzieła wypływały z miłości do Pana Boga i 
bliźnich. Dlatego proszę, aby wykorzystać spotkania z rodzicami dzieci przed 
Pierwszą Komunią świętą i Bierzmowaniem, a także spotkania członków Wspólnoty 
Żywego Różańca, aby podejmować pogłębioną katechezę dla dorosłych. 
 Ważnym polem d z i a ł a n i a  parafii jest troska o biednych i  
potrzebujących w parafii. Wyrazem tej troski jest funkcjonujący w parafii zespół 
Caritas. Dziękuję za zaangażowanie i konkretną pomoc w ostatnich miesiącach 
przybyłym Ukraińcom. Dbajmy, abyśmy wszyscy zachowywali i pogłębiali 
wrażliwość na potrzebujących, wierząc, że pomagając im, pomagamy samemu Panu 
Jezusowi. 
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 W waszej parafii budują się nowe domy, przybywają nowi mieszkańcy. 
Proszę, aby szukać sposobów przyjęcia ich, aby poczuli się wśród Was dobrze. 
Pokażmy im także drogę do kościoła, na niedzielną Eucharystię. Dziękuję za 
dobrego ducha współpracy z innymi instytucjami i organizacjami działającymi na 
terenie parafii, szczególnie OSP i KGW. 
 Proszę, aby w trosce o pogłębienie ducha i harmonię między Parafianami, 
towarzyszyła otwartość i poszukiwanie nowych form pozyskania osób, które odeszły 
od wspólnoty Kościoła i nie uczestniczą w jej życiu sakramentalnym. 
 Dziękując za wizytacyjne spotkania, które służyły wzajemnemu umocnieniu 
się w wierze, z myślą o dalszym rozwoju Waszej Parafii przekazują następujące 
szczegółowe wskazania powizytacyjne. 
 

Wskazania duszpasterskie 
 

1. Szczególnej uwadze i trosce Księdza Proboszcza polecam świętowanie przez 
wiernych niedzieli jako Dnia Pańskiego. Przypominam Parafianom o obowiązku 
uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. 

2. Proszę, aby przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii św. dokonywało się w 
parafii zamieszkania, trwało od początku roku szkolnego i aby towarzyszyła mu 
formacja rodziców 
3. Proszę, aby przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania, było zgodnie z 
wydaną ostatnio instrukcją diecezjalną: dokonywało się w parafii zamieszkania, w małych 
grupach, oraz trwało dwa lata. Proszę pamiętać także o formacji rodziców. 
4. Proszę do 28.02.2023 roku formalnie zatwierdzić Parafialną Radę Duszpasterską, 
zatwierdzić Parafialną Radę Ekonomiczną, oraz troszczyć się o regularność spotkań. 
5. Proszę znaleźć panów do posługi Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej oraz 
posłać ich na stosowne przygotowanie do tej funkcji. 
6. Proszę, aby postawy w czasie liturgii przyjmować zgodnie z przepisami liturgicznymi 
(postawa w czasie aklamacji po przeistoczeniu). 
7. Proszę, aby odwiedziny chorych z posługą sakramentalną odbywały się co miesiąc. 
8.Troszcząc się o dalszy rozwój parafii proszę wyszukać i posłać na stosowne kursy 
kandydatów na liderów parafialnych. 
9. Proszę dbać o rozwój parafialnego zespołu Caritas i wspierać najbardziej potrzebujących 
w parafii, szczególnie osoby starsze samotne. 
10. Proszę troszczyć się o regularność spotkań, formację i rozwój Wspólnoty Żywego 
Różańca. 
11. Proszę organizować regularne spotkania dla ministrantów, oraz starać się aby 
poszerzyć ich grono. 
12. Proszę troszczyć się i rozwijać duszpasterstwo młodzieży i dzieci. 
13. Proszę dalej modlić się i apostołować na rzecz budzenia nowych powołań kapłańskich i 
zakonnych, szczególnie poprzez modlitw w pierwsze czwartki miesiąca. 
14. Proszę dalej troszczyć się o wsparcie młodych małżeństw poprzez wspieranie ruchów 
rodzinnych (np. jak Kościół Domowy), ale także poprzez działania dla szerszej grupy 
małżonków (jak wykłady, spotkania, warsztaty). 
15. Proszę szukać sposobów duszpasterstwa seniorów, których wielu zamieszkuje na 
terenie waszej parafii. 
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Wskazania administracyjne 
 

1. Proszę podjąć odnowienie zewnętrznej elewacji kościoła parafialnego i innych 
budynków. 
2. Proszę oznaczyć parafialne paramenty liturgiczne. 
3. Proszę zaprowadzić i na bieżąco aktualizować księgi obiektów budowlanych. 
4. Proszę przygotować plan cmentarza i regulamin oraz prowadzić karty grobów. 
5. Proszę prowadzić księgę kapłanów celebrujących w parafii. 
 Przekazując powyższe wskazania powizytacyjne mam nadzieję, że pomogą one w 
pełniejszym życiu parafialnym. 
 Duszpasterzom oraz wszystkim Parafianom z serca błogosławię. 

 

 
 

Podziękowanie dla ks. Proboszcza Marcina Taisnera 
i Parafian w Przygodzicach 

Możliwość głoszenia rekolekcji i wspólnej modlitwy z Parafianami i 
ks. Marcinem była dla mnie wielką radością. Dlatego składam wielkie 
podziękowania dla ks. Proboszcza Marcina Taisnera i Parafian w 
Przygodzicach za zaproszenie mnie na Rekolekcje Adwentowe. Odbyły się 
one w dniach: od soboty wieczorem, 10 grudnia do środy, 14 grudnia. 

Tegoroczne rekolekcje były dla 
mnie okazją, by wspólnie z Wami 
przeżywać Tajemnicę Wcielenia. 
Patronami tej Wielkiej Tajemnicy i 
przewodnikami na tej drodze były dla 
nas osoby Maryi i św. Józefa, którzy 
oczekiwali, tak jak my nadal 
oczekujemy na spotkanie i 
doświadczenie Miłości, którą jest dla 
nas Jezus Chrystus. To oczekiwania ma 
dla nas dwojaki wymiar: zarówno ten 
pamiątkowy, sprzed 2 tys. lat, jak 
również oczekiwanie na to ostateczne z 
Nim spotkanie.  

Rekolekcje były dla nas Wszystkich okazją do spowiedzi, wspólnej modlitwy i 
zawierzenia naszego życia Panu Bogu. Uczyniliśmy to zawierzając się również Maryi i 
św. Józefowi. 
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Muszę powiedzieć, że bardzo pozytywnie uderzyło mnie miłe przyjęcie, przez ks. 
Proboszcza, Ks. Marcina Taisneta, jak również ciepłe przyjęcie przez pana Kościelnego, p. 
Stanisława. Ciepłe w podwójnym tego słowa znaczeniu, bo serdeczne ale również cieple w 
znaczeniu temperatury. W wielu kościołach można w zimę często zmarznąć, ale nie w 
Parafii i w kościele w Przygodzicach. 

Także wyjeżdżam bardzo wdzięczny Panu Bogu za ten pobyt i wspólną modlitwę w 
Waszej Parafii, zawierzając każdego: dzieci, młodzież, dorosłych, osoby chore, starsze, 
wszystkich… Zawierzam Was Panu Bogu i św. Rodzinie z Nazaretu. Niech 
Błogosławieństwo św. Rodziny towarzyszy Wam i Waszym bliskim przez cały 
nadchodzący Rok 2023. 

 

Bardzo też dziękuję za wspólną modlitwę, również w mojej intencji. Dziękuję za 
hojne ofiary złożone na Klasztor w Sadowiu. Bóg zapłać. 

o. Grzegorz Słowikowski, pasjonista 
                  Proboszcze i Przeor Parafii w Sadowiu 

 

 

Przygodzice Boże Narodzenie 1925 
Poświęcenie Kapliczki w Przygodzicach 

 
Po przerwie przeszło 150-letniej odbyło się w Przygodzicach nabożeństwo w pierwsze 

święto Bożego Narodzenia w tymczasowej kapliczce, którą gmina i dwór w zakupionym od 
Księcia F. Radziwiłła budynku urządziła skromnie, ale dostatnio.  

Poświęcenia dokonał z upoważnienia władzy duchownej, a w zastępstwie X. dziekana 
Rolewskiego, ksiądz profesor (Jan) Rejewski, podnosząc w doniosłych słowach do licznie 
zgromadzonych wiernych znaczenie tej nowej placówki kościelnej. Gmina Przygodzice 
(gminą administracyjną w tym okresie była każda wieś - W.K.) zamierza w krótkim czasie, 
o ile fundusze składkowe na to pozwolą, pobudować kościółek podług potwierdzonego 
przez Konsystorz Arcybiskupi projektu pana budowniczego Sterczyńskiego.  
 
 
 
 
 
 
 
W trakcie budowy kościoła 
w tej kaplicy Mszę św. w 
każdą niedzielę o godz. 
10.00. odprawiał ksiądz z 
Ostrowa, najczęściej ks. Jan 
Rejewski lub ks. Franciszek 
Kuchowicz. 
 

Wacław Kieremkampt „Przygodzickie rocznice” 



6 
 

Kolęda 2022/23 
 

27.12. wtorek, Strugi, Tarchalskie i PKP,  g.10.00 
28.12. środa, Wrocławska 1-39, g.10.00 
29.12. czwartek, Gospodarcza, Przedmieście, Szkolna, Powstańców Wlkp. , PTR, g.10.00 
30.12. piątek, Ludna 1-28, g.10.00 
02.01.poniedziałek, Skryta 1a-22, g.15.00 
03.01. wtorek, Mickiewicza 26-2, Słowackiego 2- 14, Kochanowskiego 9-1, g.15.00      
04.01. środa, Nowe Osiedle (nieparzyste)37-3 i (parzyste) 10-4, g.15.00    
05.01. czwartek, Nowe Osiedle (parzyste) 46-12, g.15.00        
07.01. sobota, Długa 33-1, g.10.00    
09.01. poniedziałek, Ślepa 8-2/2, Mostowa, Krótka 2-18, g.15.00                 
10.01. wtorek, Wrocławska 47- 117 c, g.15.00     
11.01. środa, Wrocławska 119-145, g.15.00         
12.01. czwartek, Kolejowa 14-2, Wspólna 4-20, g.15.00           
13.01. piątek, Wrocławska 170-84 z Północną i Boczną, g.15.00 
14.01. sobota, Ceglana 6-8i, Bursztynowa 22-6, Rubinowa 1-12, g.10.00   
15.01. niedziela, Wysocka 7 ba 5 ab, Wysocka 3 ab g., 14.00        
16.01. poniedziałek, Brzozowa 8-1, Dębowa 28-4, g.15.00 
17.01. wtorek, Topolowa 21-3, Jesionowa, Ogrodowa 2-18 z Ekologiczną, g.15.00 
18.01. środa, Podgórna, Wysocka 47-29, g.15.00 
19.01. czwartek, Dolna 1-7, Mertki 63-40 z Piwną  g.15.00      
20.01. piątek, Wysocka 30-1, Wrocławska 68, g.15.00 
21.01. sobota, Mertki 37-2, g.10.00              
22.01. niedziela, Słoneczna 26-2 i Baryczna, g.14.00      
23.01.poniedziałek, Witosa 44-2, Św. Marcina, g.15.00            
24.01.wtorek, Krańcowa, Kasztanowa 89-27 i Zielona, g.15.00          
25.01.środa, Kwiatowa 9-1, Kasztanowa 34-23 i Orzechową, g.15.00         
26.01 czwartek, Kasztanowa 22-1, g.15.00                        
27.01.piątek, Wrocławska 66-32, g.10.00 
28.01.sobota, Wrocławska 30-2, g.10.00 
 

Kolęda to odwiedziny duszpasterskie, nabożeństwo w domowym Kościele z udziałem kapłana, 
błogosławieństwo dla rodziny, wyznanie wiary, uroczystość domowa z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia. Przygotujmy się radośnie na tę chwilę. Na kolędzie powinni być obecni wszyscy 
członkowie rodziny, ubrani godnie a może i uroczyście na tę okoliczność, wszyscy powinni 
zaangażować się w odmawianie modlitw, śpiew kolędy i gesty modlitewne. Na stole, który ma 
przypominać ołtarz, na białym obrusie powinien stać na środku krzyż przed nim powinno leżeć 
Pismo Święte, obok krzyża stoją świece, jest na stole woda święcona(!!!) i kropidło. Dzieci i 
młodzież przygotowują zeszyty katechetyczne do wglądu. Jeśli wyznaczony termin nie pasuje 
albo godzina za wczesna, proszę uzgodnić inny czas z duszpasterzem. Nie rezygnujmy beztrosko, 
z błahych powodów, z tego świątecznego spotkania. Przekazujmy też wiadomość o kolędzie 
rodzinom mniej związanym z kościołem parafialnym.   

    Ks. prob. Marcin Taisner 
 

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


