
Rok 1938. 
  
  
25.01.1938r. -  Nominacja na członka Rady Parafialnej p. Mariana Biestka  kierownika 
szkoły  w Nowej Wsi. 
  
1.02.1938r. -    Nominacja na prezesa Parafialnej Akcji Kat. p. Stanisława 
Stachowskiego, nauczyciela z Bud. 
  
14.02.1938r. -  Przyłączenie do parafii Nowej Wsi Polskich Olędrów i Cegielni –   
 Odbudowania. 
                                                 
20.02.1938r.  - Akademia papieska ku czci Ojca Św. Z okazji 16-tej rocznicy  
wstąpienia na   tron. Okolicznościowe przemówienie wygłosił p. Stachowski 
nauczyciel z Bud. 
  
10.03.1938r.  -  Msza św. za ks. Stanisława Streicha -  proboszcza z Lubonia    
zamordowanego w kościele po mszy św. gdy wstępował na ambonę, przez    komunistę 
Wawrzyńca Nowaka. 
  
13.03.1938r.  -  Wykład p. Ubyszowej dla kobiet p.t. „Błogosławiony Andrzej 
Bobola”. 
  
14.03.1938r. -   Parafialna Akcja Katolicka zorganizowała dla młodzieŜy „Tydzień 
społeczny” podczas którego wygłoszono następujące referaty: 
  
14.03.1938r.  -  „Organizacja młodzieŜy męskiej w Ŝyciu parafialnym” prelegent  p. 
Kazimierz   Kaczmarek z Bud.        
  
15.03.1938r. -  „Jak dojść do wielkości” prelegent: p. Budziński, kierownik szkoły z 
Koźmińca. 
  
16.03.1938r.  -  „Czerwony, czy biały sztandar” prelegent -   naczelnik poczty z   
Koźmina. 
  
17.03.1938r. -  „O radości w Ŝyciu młodzieŜy” prelegent p. Szwed, nauczyciel z Bud.   
  
18.03.1938r.  - „Uśmiech w Ŝyciu młodzieŜy” prelegent p. BłaŜejczyk,  nauczyciel z 
Dobrzycy.   
  
3.04.1938r.  -    Wykład dla męŜczyzn: „śycie gospodarczo - społeczne wsi polskiej na 
tle  deklaracji Ks. Kardynała Hlonda” -  prelegent p. Biestek kierownik szkoły z Nowej 
Wsi. 
  



10.04.1938r. -    Parafialna Akcja Katolicka urządza przedstawienie p.t. „Bernadetta” 
celem  zasilenia funduszu na główny ołtarz. Uzyskano na czysto 60 zł. 
  
17.04.1938r.  -   Kanonizacja błogosławionego Andrzeja Boboli w Rzymie. Z tej 
okazji odbyło się po sumie uroczyste naboŜeństwo zakończone  odśpiewaniem „Te 
Deum” oraz ½ godzinnym biciem dzwonów. Po    nieszporach odbyło się poświęcenie 
krzyŜa przydroŜnego w Budach,  ofiarowanego przez p. Jana Pabicha z Bud. 
   
20.04.1938r. -   Przeniesienie krzyŜa przydroŜnego na front domu mieszkalnego p. 
Orpla  z Nowej Wsi (Mała wioska). 
  
3.05.1938r. -     Odpust – Sumę celebrował Ks. Dziekan Śniatała z Dobrzycy. Kazanie 
wygłosił Ks. Henryk Szklarek, wikariusz z RozdraŜewa. 
  
19 do 21.05.1938r. - W tym dniu po wysłuchaniu mszy św. wyruszyła wycieczka-
pielgrzymka o godz. 8 autokarami do Częstochowy. Po trzydniowym pobycie 
powrócili uczestnicy w liczbie 60 osób do kościoła parafialnego, dn. 21.05. wieczorem, 
biorąc udział w naboŜeństwie majowym. Pielgrzymkę prowadził ks. H. Mały. 
  
25.05.1938r. -   Na polecenie władz duchowych odbyło się naboŜeństwo z 
okazji zakończenia kongresu Eucharystycznego w Budapeszcie. 
  
05. 06.1938r. -  W pierwsze święto „Zielonych Świąt” przystąpiło do pierwszej 
komunii św. 50 dzieci. 
  
09.06.1938r. –   Otwarcie ochronki, która była czynna do 28.08.  Z okazji zamknięcia 
ochronki  odbyła się zabawa dla dzieci oraz dla całej parafii. Do ochronki uczęszczało 
25  dzieci 
  
13.06.1938r. -   Przewiezienie relikwii św. Andrzeja Boboli z Rzymu do Polski. Z 
powodu  pozostawienia relikwii na trzy dni w Poznaniu, odbyło się tamŜe uroczyste 
triduum.    
  
13.06.1938r. -   Pielgrzymka do Lutynii. 
  
16.06.1938r.  –  Z okazji BoŜego Ciała odbyła się procesja do szkoły powszechnej w 
Nowej Wsi                         
                                              
24.06.1938r. -   Procesja Eucharystyczna do ołtarza przy szkole powsz. w 
Budach.             
   
(brak daty) -    Poświęcenie  sztandaru StraŜy Honorowej. Uroczystość rozpoczęto  
Mszą św.,  podczas której członkowie przystąpili do Komunii św. wynagradzającej. Po 
przemówieniu okolicznościowym poświęcenia dokonał miejscowy duszpasterz. 
Uroczystość zakończono wspólną akademią w salce parafialnej, na której 
przedstawiciele stowarzyszeń parafialnych składali członkom StraŜy Honorowej 
Ŝyczenia. 



                                       
10.07.1938r. -   Poświęcenie krzyŜa w Koźmińcu. O  godz. 15 wyruszyła procesja ze 
szkoły w  Budach do krzyŜa. Po przemówieniu poświęcił ks. prob. Mały nowo 
wystawiony krzyŜ. Uroczystość urozmaicono występami miejscowego chóru 
parafialnego oraz chóru z Kowalewa, który przybył na poświęcenie ze swoim 
duszpasterzem ks. Prob. Szymańskim. Po dokonaniu poświęcenia powróciła   procesja 
do kolejki  powiatowej, gdzie nastąpiło jej rozwiązanie. Drzewo do krzyŜa podarował 
mieszkaniec Bugaju.    
                                                  
25.07.1938r. -   Poświęcenie kostnicy.  
Uroczystość zapoczątkowano odprawieniem mszy św. Ŝałobnej za spokój dusz 
wszystkich zmarłych parafian, spoczywających na miejscowym cmentarzu. Po mszy 
św. odbyła się procesja z kościoła do kostnicy, gdzie aktu poświęcenia dokonał 
miejscowy duszpasterz. Uroczystość zakończono odśpiewaniem pieśni „Witaj 
Królowo…”. 
  
14.08.1938r.  -  Poświęcenie głównego ołtarza.Dzień poświęcenia głównego ołtarza 
stanowi jedną z najokazalszych  uroczystości w Ŝyciu parafii od chwili jej powstania. 
Przy udziale  niezliczonych tłumów wiernych wyruszyła o godz. 11-stej procesja 
naokoło kościoła z relikwiarzem zawierających szczątki św. męczenników. Relikwiarz 
nieśli na noszach prezesi wszystkich stowarzyszeń i bractw parafialnych. Po powrocie 
do kościoła, aktu poświęcenia ołtarza dokonał z polecenia władz duchownych ks. 
Dziekan Śniatała z Dobrzycy i w pięknym przemówieniu podkreślił znaczenie tej 
uroczystości w Ŝyciu młodej parafii. Następnie  odprawił sumę przy nowym ołtarzu, po 
której wśród szpaleru uczestników uroczystości odprowadzono ks. Dziekana na 
probostwo. Podczas aktu poświęcenia był takŜe obecny ks. Prob. Bronisz z 
RozdraŜewa, dawniejszy rządca parafii.Okazały ołtarz przystosowany w 
najdrobniejszych szczegółach do stylu  kościoła, wykonała Firma św. Wojciecha w 
Poznaniu, kosztem 8000zł. 
  
28.08.1938r. -   Pielgrzymka zorganizowana przez Koło Rolników do  Częstochowy. 
Uczestników pielgrzymki było 75, którą zapoczątkowano i zakończono naboŜeństwem 
w kościele parafialnym. 
  
04.09.1938r. -   Odbyła się wenta  parafialna celem zasilenia funduszu na pokrycie  
                          kosztów wystawienia ołtarza. Czysty dochód wynosił 635.00 zł. 
  
30.11.1938r. -   Podczas Święta Chrystusa Króla odbyła się procesja  do ołtarza – 
krzyŜa, stojącego przed szkołą powszechną w Nowej Wsi. 
  
12.12.1938r. -   ElŜbieta i Franciszek Paterkowie z Bud obchodzili  50-lecie poŜycia  
małŜeńskiego.  Przed Mszą św. celebrowaną na intencję jubilatów, odczytał  
miejscowy duszpasterz dokument nadesłany z kancelarii Ks. Kardynała Prymasa z 
błogosławieństwem arcypasterskim dla solenizantów.    
  

 


