
Rok 1946. 
  
16.VI.1946r.- Okupacja niemiecka oraz brak stałego proboszcza w Nowej Wsi – 
pisanie kroniki zostało przerwane – co się działo przez ten okres czasu o tym będzie 
 zapisane w dziejach przyszłości. Kościół został zrabowany przez Niemców a  ksiądz 
proboszcz został aresztowany przez Gestapo. Parafia pozostała bez opieki   duchowej, 
porzucona w szpony okupanta niszczącego wiarę i polskość w  najbardziej 
barbarzyński sposób. Po odejściu Niemców i przyjściu bolszewików ks. proboszcz 
powrócił w 1945r. przeŜywszy wygnanie i więzienie, rozpoczął w dalszym ciągu pracę 
na niwie Pańskiej w parafii Nowowiejskiej. Niedługo tu był, bo z powodu braku ks. 
prob. w RozdraŜewie musiał tam się przenieść a do Nowej Wsi tylko dojeŜdŜał. Był 
nim ks. prob. Mały – ale wzrostem wielki i tęgi. 
  
15 czerwca    został tu przysłany jako administrator parafii Ks. Girjat, po przybyciu 
zamieszkał w szkole na strychu. Na strychu, bo miejscowa, pełniąca obowiązki 
kierowniczka szkoły w Nowej Wsi, M. Biestkowa złamała tradycję tutejszą i orzekła 
„Ŝe dopóki ona będzie w Nowej Wsi, niech parafia zapomni o tym, by probostwo 
 mieściłoby się w szkole poewangelickiej”. Tak na razie pozostało – probostwo 
 mieściło się w jednym strychowym pokoju od 16 czerwca do czasu o czym będzie 
napisane później. 
  
20.06.1946r.-Dnia 20 czerwca b.r. obchodziliśmy urocz. BoŜego Ciała. Bardzo 
uroczyście to wypadło w Nowej Wsi, albowiem było dwóch księŜy – był i brał udział 
w  procesji ks. prof. KałąŜny, pogoda teŜ dopisała a przez to było masę narodu. 
  
14.07.1946r. - W dniu 14 lipca b. r. odbyła się pierwsza komunia św. w uroczystości 
tej brał udział równieŜ ks. prof. KałuŜny. Przystąpiło do pierwszej komunii św. około 
64 dzieci. 
  
11.08.1946r. - Odbyły się w parafii Nowowiejskiej tradycyjne doŜynki parafialne. 
Dochód z doŜynek przeznaczony był na budowę plebani w Nowej Wsi. Ciekawym  
zjawiskiem na tych doŜynkach było wystąpienie ob. Biestkowej, gdyŜ wtedy 
 publicznie oświadczyła, Ŝe walczy z Kościołem, co później juŜ i w praktyce  pokazała. 
  
  

                              Rok 1947. 
  

  
3.05.1947r. -  Odbył się odpust w Nowej Wsi M.B. Królowej Korony Polskiej. Był na 
odpuście  ks. dziekan Poczta z Koźmina, kaznodzieja ks. prof. Robakowski i sumiasta 
ks.   prob. Mały. Ludzi na odpuście było bardzo duŜo. 
  
6.07.1947r. -  Zostały załoŜone Katolickie Stowarzyszenie MłodzieŜy Męskiej i 
śeńskiej  w  Koźmincu. Na pierwsze zebranie przybyło młodzieŜy bardzo duŜo. 



  
10.08.1947r. - Odbyło się poświęcenie sztandaru Katolickiego Stowarzyszenia 
MłodzieŜy  Męskiej w Koźmińcu. Odbyło się bardzo uroczyście, było duŜo gości 
przybyli  równieŜ przedstawiciele z KSM z powiatu i województwa. 
  
17.08.1947r. - Odbyły się tradycyjne doŜynki w Nowej Wsi. Uroczystość tą zaszczycił 
swą obecnością p. Nacz. Wydz. Woj. i został obdarowany wieńcem. Ponadto wieniec 
dostali ks. prob. Girjat i p. Królikowski, jako  najstarszy gospodarz.  
  
19-22.08.1947r. - Odbyła się pielgrzymka na Jasną Górę parafian Nowej Wsi, 
uczestniczyło w pielgrzymce 124 osoby. 
  
27.08.1947r. - Zmarł były dziekan koźmiński ks. prałat Śniatała przez wszystkich  
lubiany i  kochany jak przez księŜy tak i przez ludzi. Pogrzeb odbył się dnia 30.VIII o 
godz. 9 –tej. Mszę celebrował i prowadził ks. dziekan z Koźmina w asyście   księŜy 
Michałka i Janiaka. 
  
11.09.1947r. - Odbyła się w Nowej Wsi wizytacja dziekańska.       
                           
18-19.08.1947r.-  Włamali się złodzieje do mieszkania ks. prob. i zrabowali  około 
60.000 zł gotówki parafialnej – dochód z doŜynek parafialnych. 
  
16.11.1947r. -  Odbyło się uroczyste święto młodzieŜy Męskiej patrona MłodzieŜy 
Św.  Stanisława Kostki. Uroczystość poprzedziły trzydniowe rekolekcje dla  młodzieŜy 
męskiej w przeddzień spowiedź św. i w samym dniu kom. Św. do  Komunii. Św. 
przystąpiło 172 młodzieńców. Zaraz po sumie odbyła się  uroczysta akademia ku czci 
św. Stanisława Kostki podczas której druhowie   złoŜyli przyrzeczenia. 
  
14.09.1947r. -Odbyło się Święto druhen, które poprzedziły rekolekcje spowiedź   św. i 
wspólna  kom. św. w samym dniu w uroczystości wzięły udział wszystkie druhny. Po 
 naboŜeństwie na sali parafialnej odbyła się akademia podczas której druhny  złoŜyły 
przyrzeczenia. 
  

                              Rok 1948. 
  

  
20-29.02.1948r. - odbyły się misje św. po raz    pierwszy w parafii Nowej Wsi. Misje 
św.  prowadzili OO. Franciszkanie: O. Joński z Wejherowa i O. Perz ze Wschowy. W 
misjach wzięli udział wszyscy parafianie i wielu z sąsiednich parafii. Na   zakończenie 
tych wielkich uroczystości odbyło się w niedzielę t. j. 29 lutego  poświęcenie krzyŜa 
misyjnego, poczym po poŜegnaniu oo. Misjonarzy w kościele przez księdza 
proboszcza odprowadzono oo. Misjonarzy procesjonalnie do  plebani. Nazajutrz tj. 1 
marca oo. Misjonarze odprawili naboŜeństwo Ŝałobne z  kazaniem za wszystkich 
zmarłych parafian. Po południu tegoŜ dnia oo. Misjonarze odjechali motorówką do 
Krotoszyna. 



  
3.05.1948r. - Odbył się odpust w kościele parafialnym M. B. Królowej Korony 
Polskiej. Sumę  celebrował ksiądz proboszcz z RozdraŜewa H.Mały. Kazanie wygłosił 
podnoszące wszystkich na duchu ks. prefekt z Krotoszyna Fr. Robakowski. 
  
16.05.1948r. – W dniu zesłania Ducha św. odbyła się w parafii wielka uroczystość 
„Pierwszej Komunii św. dzieci”. Uroczystość ta zgromadziła wszystkich parafian . 
  
30.05.1948r. - W niedzielę 30 maja w oktawie BoŜego Ciała odbył się obchód  4 
Ewangelii w  Koźmińcu. Po raz pierwszy Koźminiec przeŜył w swej historii taką 
uroczystość  ściągając liczne tłumy ludzi z całej okolicy. Procesja Eucharystyczna 
przeszła  przez całą wieś. 
  
14.05.1948r. - Przystąpiono do prac budowy Nowego probostwa.    Roboty budowlane 
prowadził p. Gulcz z Dobrzycy.     
  
4.06.1948r. - W uroczystości N.S.J odbyło się osobiste   poświęcenie się N.S.J. Na 
zakończenie tych uroczystości odbyła procesja do ołtarza zbudowanego w Budach przy 
  zagrodzie Szymańskich. Cała trasa była udekorowana wieńcami i zielenią. 
  
7.07.1948r. - Dnia 7 lipca wyjechała na Jasną Górę pielgrzymka parafian z Nowej Wsi. 
  Pielgrzymka jechała cięŜarówką. Wzięło w niej udział 43 osoby.  
  
14.09.1948r. - Wyjechała pociągiem druga w tym roku  pielgrzymka na Jasną Górę. 
Wzięło w  niej udział 92 osoby.  
  
(brak daty) - Poświęcenie wieńca doŜynkowego w Kościele parafialnym w Nowej 
Wsi przez   ks. adm. Girjata.  
  
9.10.1948r. - Dnia 9 października w czasie „IV tygodnia miłosierdzia” odbyło się 
wieczorem  uroczyste naboŜeństwa Ŝałobne z kazaniem za dusze zmarłych, poległych, 
i   pomordowanych parafian podczas ostatniej wojny. W naboŜeństwie wzięły udział   
liczne rzesze parafian.   
  
3.11.1948r. - Odbyło się uroczyste naboŜeństwo Ŝałobne za duszę św. p. J Em. 
Kardynała  Prymasa Hlonda. 
  
19.11.1948r. - Zostało odprawione w Kościele   parafialnym uroczyste naboŜeństwo 
Ŝałobne za duszę śp. J. E. Ks. Biskupa Łukomskiego byłego proboszcza Koźmińskiego 
a tym samym byłego proboszcza niektórych dzisiejszych parafian nowowiejskich. 
  
14.11.1948r. - Odbyła się wielka uroczystość w parafii święto młodzieŜy męskiej 
patrona św. Stanisława Kostki. Uroczystość tę poprzedziło triduum dla młodzieŜy 
spowiedź św. i 14 tj. w niedzielę wspólna komunia św. Po naboŜeństwie 
popołudniowym  odbyła się akademia na sali parafialnej ku czci patrona młodzieŜy. W  
uroczystości tej wzięła udział wszystka młodzieŜ parafii. 
  



31.12.1948r. - Na Sylwestra odbyła się w Kościele parafialnym do godziny 12-tej w 
nocy adoracja. Na zakończenie adoracji zostało odprawione dziękczynne naboŜeństwo  
na granicy lat 1948 i 1949 

                              ROK 1949. 
  
  
10.01.1949. -  rozpoczęto zgodnie ze zwyczajem i nakazem prawa Kościoła św. 
kolędę. W tym roku parafianie szczególnie serdecznie przyjmowali duszpasterza z 
kolędą.  Jedynie nie Ŝyczyła kolędy p. Biestkowa pełniąca obowiązki kierownika 
szkoły w Nowej Wsi, twierdząc, Ŝe kolędować w tym roku nie wolno. 
  
16.03.1949. -  Dnia 16-19 marca odbyło się triduum dla męŜczyzn z naukami 
stanowymi, na zakończenie którego była spowiedź i w dzień św. Józefa patrona rodzin 
 katolickich wspólna Komunia św.     
   
06.06.1949. - 25-lecie odprawienia mszy św. w nowo powstającej placówce Nowa 
Wieś i 25-lecie słuŜby p. Jana Kęsego przy kościele w Nowej Wsi jako honorowego. 
Sumę odprawił ks. Girjat, kazanie wygłosił ks. Mały z RozdraŜewa. Na   uroczystości 
tej był równieŜ ks. Nowaczkiewicz z Dobrzycy, który kiedyś z RozdraŜewa dojeŜdŜał 
do Nowej Wsi odprawiać Mszę św. Po uroczystości w kościele odbyła się na sali 
parafialnej kawa przygotowana  przez parafian i przy udziale parafian. 
  
4.XII.1949. - Odbyło się poświęcenie nowej plebani w Nowej Wsi.    Na uroczystość 
tę przybył z Poznania Jego  Ekscelencja biskup Jedwabski, który dokonał aktu 
poświęcenia. Po uroczystościach powitalnych o godz. 16 przed kościołem i 
naboŜeństwem w kościele x. biskup udał się do nowej plebanii, gdzie nastąpiło jej 
poświęcenie. Na uroczystości tej byli: ks. Mały, ks. Nowaczkiewicz, ks. Jasiak i ks. 
Sowiński. Po poświęceniu J.E wpisał się do Księgi Pamiątkowej, później goście udali 
się do mieszkania adm. ks. Girjata na kawę. 

 


