
Rok 1939. 
  

Rok nowy okrył Ŝałobą kościół katolicki w Polsce, gdyŜ wielu dostojników 
kościelnych zakończyło swój Ŝywot doczesny, a między nimi  arcybiskup warszawski 
ks. Kakowski, arcybiskup lwowski obrządku ormiańskiego ks. Teodorowicz oraz x.x. 
biskupi Lisowski i Laubitz. 
  
10.02.1939r. -   W tym dniu nastąpił zgon Ojca św. Piusa XI.          
                              
13.02.1939r. -   śałobne naboŜeństwo za spokój duszy ś.p.Ojca św. w kościele 
parafialnym. 
  
19.02.1939r. -   Ku uczeniu pamięci zmarłego Ojca św. odbyła się na sali parafialnej 
uroczysta akademia z następującym programem : zagajenie przez miejscowego ks. 
Proboszcza, występy chóru parafialnego  oraz przemówienie prezesa Akcji Katolickiej 
p. Stachowskiego 
  
2.02.1939r.  -   W przepisanym terminie odbyło się konklawe w Rzymie,  na którym 
obrano jako następcę Piusa XI, kardynała Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli. 
  
12.03.1939r. -  Uroczysta koronacja Ojca św. Piusa XII.           
                                   
3.05.1939r. -    W parafii odbył się uroczysty odpust ku czci Królowej Korony 
Polskiej. Uroczystą sumę celebrował ks. Dziekan Śniatała z Dobrzycy, kazanie zaś 
wygłosił ks. wik. Kasior  z Koźmińca. Na mocy rozporządzenia władzy duchowej 
odśpiewano przez cały miesiąc maj, po naboŜeństwie majowym suplikacje, pieśń: 
„BoŜe coś Polskę…”  i odmawiano modlitwę za Pana Prez. Rzpl.  na intencję pokoju 
światowego. 
  
22.do 24.05.1939r. - Pielgrzymka autobusami do Częstochowy, w której brało udział 
60 parafian. Pielgrzymkę rozpoczęto i zakończono naboŜeństwem w kościele   
parafialnym. 
  
26.05.1939r. -  Rozporządzeniem władz kościelnych wyłączono z parafii  RozdraŜew 
 gospodarza p. Banaszaka a przyłączono go do Nowej Wsi.       
  
28.05.1939r. - W pierwsze święto Zielonych Świąt przystąpiło do I komunii św. 43 
dzieci. 
  
8.06.1939r. -   Z okazji święta BoŜego Ciała odbyła się wzdłuŜ wsi uroczysta procesja 
do najdalej wysuniętego ołtarza przy miejscowej szkole powszechnej 
  
13.06.1939r. -  W parafii urządzono „Dzień Chorych”. Z tej okazji  przybyło do 
kościoła parafialnego 15 chorych. Po kazaniu i uroczystym naboŜeństwie udzielono 
kaŜdemu z osobna błogosławieństwa Najśw. Sakramentem. 



  
16.06.1939r.  - Uroczystość Najśw. Serca Jezusowego. Procesję Eucharystyczną, która 
się odbyła w tym samym dniu prowadził do ołtarza przy szkole powszechnej w Budach 
ks. KałąŜny a w drodze powrotnej ks. proboszcz.  
  
20.06.1939r. -  Parafia tutejsza przeŜywała podniosłą uroczystość. Oblat ks. Sowiński  
Józef ukończywszy studia teologiczne, odprawił w kościele parafialnym swą pierwszą 
mszę św. Księdza prymicjanta wprowadzono w uroczystej procesji z domu rodziców 
do świątyni. Podczas naboŜeństwa asystowało mu 10 księŜy z okolicy.  
  
29.06.1939r. -  W święto Piotra i Pawła zorganizowano w Koźmińcu „Dzień Morza”. 
Zbiórkę  towarzystw przeprowadzono przy dworcu kolejki powiatowej. Po odebraniu 
 raportu przez p. starostę Wilimowskiego  wyruszył pochód na boisko szkoły 
 powszechnej. Akademię zagaił ks. Proboszcz a referat okolicznościowy wygłosił 
nauczyciel, p. Mocek z BoŜacina. Program obchodu urozmaicono  występami chórów 
parafialnych z RozdraŜewa i Nowej Wsi. Uroczystość zakończono defiladą 
uczestników przed p. starostą.  
  
30.06.1939r. -  Wyruszyła pielgrzymka parafialna do Lutynii o godz. 6 – tej do 
Dobrzycy,   gdzie przyłączyła się do niej parafia z Dobrzycy. W  Lutyni odprawili 
mszę św. ks. proboszcz oraz ks. wik. Droszcz  z Dobrzycy. Pielgrzymkę zakończono 
po powrocie do kościoła parafialnego naboŜeństwem. 
  
10.07.1939r.  -  Otwarcie ochronki parafialnej, do której zgłosiło się 20 dzieci.  
          
29,30,31.07.1939r. - PodróŜ ks. Prymasa Hlonda do Lublany.         
                         
25.07.1939r. -   Zwłoki śp. ks. arcybiskupa Roppa złoŜono w podziemiach 
archikatedry  poznańskiej. 
  
25.07.1939r. -   Piorun zabił śp. Mariannę Rybkową z Bud. Pogrzeb  odbył się przy 
wielkim   udziale parafian. Przed pogrzebem przemówił ks. Henryk  Mały i poŜegnał 
 zmarłą tak tragicznie. Jest to juŜ drugi wypadek w parafii w tym roku. Albowiem 19 
maja 39r. został równieŜ zabity piorunem 7 letni śp. Stanisław  Chałupniczak z Wyk. 
  
16.08.1939r. – Spaliła się stodoła p. Panka w Nowej Wsi. 

 


