
ROK 1975. 

  
W miesiącu kwietniu rozpoczęto budowę parkanu przy cmentarzach z 

formaków granitowych. Prace te zlecono p. Bączykowi z Grębowa. Przez całe lato 
zdołano wykonać cokół i słupki z granitu 450 mb. 
  

ROK 1976. 

  
W lecie tegoŜ roku p. Bączyk dokończył prace murarskie przy budowie 

ogrodzenia cmentarzy. 
  
P. Bednarek dokonał gruntownego remontu organów w kościele w Koźmińcu.  

ZałoŜono przy tym napęd elektryczny.  
  
W kościele parafialnym w Nowej Wsi załoŜono nową instalację radiofoniczną. 

Prace te wykonał p. Tritt z Poznania 
  

ROK 1977. 

  
Wielkim wydarzeniem tego roku było 8 i 9 marca nawiedzenie parafii przez 

kopię cudownego obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej. Na tę uroczystość i wydarzenie 
historyczne parafia została przygotowana przez rekolekcje juŜ w roku 1976 oraz przez 
kazania dla dzieci i młodzieŜy. Bezpośrednim przygotowaniem były misje 
przeprowadzone przez ojców Bernardynów-Franciszkanów: OFM o. Alberta 
Antkowiaka i Fabiana Czeski. Udział wiernych był bardzo liczny. Rozdano w czasie 
trwania Misji 10 tys. Komunii św. Na uroczystość Nawiedzenia przybrano kościoły w 
Nowej Wsi i Koźmińcu oraz wszystkie domy i drogi od granicy parafii RozdraŜew do 
granicy parafii Dobrzyca. 

O godzinie 18-tej przybył do Nowej Wsi  ks. biskup Marian Przykucki, a o 
godzinie 19-tej przybył obraz Matki Boskiej z RozdraŜewa. Dnia 9 marca o godz. 
18,oo przewieziono Obraz Matki Boskiej z Kościoła w Nowej Wsi  do Kościoła w 
Koźmińcu, przez udekorowaną wieś Budy. Tam równieŜ odbyły się uroczystości 
nawiedzenia tak jak w Kościele w Nowej Wsi.  

Na poŜegnanie kopii cudownego obrazu Matki Boskiej w Koźmińcu przybył 
ksiądz biskup Tadeusz Etter, odprawił Mszę św. i  wygłosił kazanie. Po tym poŜegnał 
obraz ks. Girjat i delegacje wszystkich stanów. MęŜowie odnieśli obraz do samochodu 
Kaplicy i ks. prob. Girjat odwiózł obraz do Dobrzycy, gdzie przekazał go ks. 
Buchalskiemu Henrykowi i parafianom dobrzyckim. Parafia Nowa Wieś przez dni 8, 9 
i 10 marca głęboko przeŜyła tę niepowtarzalną uroczystość.  
  

ROK 1978. 

  



W tym roku załoŜono 90 przęseł metalowych w parkanie przy cmentarzach w 
Nowej Wsi. Prace te wykonał p. Stanisław Juskowak. W końcu lata rozpoczęto 
układanie chodnika betonowego dookoła kościoła. Prace te rozpoczął p. Bączyk z 
synem Ryszardem z Nowej Wsi. Ze w względu na b. mokrą jesień nie zdołano tej 
pracy zakończyć. 
  

ROK 1979. 

  
W drugą rocznicę Nawiedzenia Parafii odbyły się rekolekcje parafialne od 03.03 

do 11 03. b.r. Nauki rekolekcyjne głosił o. Edmund Rutkowski OFM. z Kobylina. Ze 
względu na wolny czas w rolnictwie na wszystkich naukach była bardzo liczna 
obecność parafian. 

  
W dniach 5 i 6 maja odbyła się w parafii wizytacja kanoniczna, którą 

przeprowadził J.E. ksiądz biskup Tadeusz Etter. 
Ksiądz biskup Tadeusz Etter podczas wizytacji udzielił sakramentu 

bierzmowania dla 194 osób. 
  
W końcu tegoŜ roku p. Stanisław Juskowiak zam. w Nowej Wsi wykonał resztę 

przęseł metalowych do parkanu cmentarzy grobowych i cmentarza kościelnego w 
Nowej Wsi. 

  

ROK 1980. 

  
04. 07. 1980r. -  odbyła się tradycyjna pielgrzymka do Lutyni. Mszę św. w 

Lutyni odprawili ks. Girjat za wszystkich zmarłych czcicieli M. Boskiej Lutyńskiej i 
ks. prob. Bronisław Sobkowiak w intencji o zachowanie od gradu pól i zbóŜ w parafii 
Nowej Wsi oraz o szczęśliwe tegoroczne Ŝniwa. 
          

Zakonserwowano blaszane partie na kościele parafialnym w Nowej Wsi. W 
Koźmińcu załoŜono chodnik z płyt cementowych od ulicy do kościoła. 

  
W rocznicę oddania parafii Matki Boskiej w połowie listopada b.r. udała się 

pielgrzymka na Jasną Górę do Częstochowy. 
  

ROK 1981. 

  
W czasie 26.04 – 3.05. tegoŜ roku odbyły się rekolekcje parafialne dla 

wszystkich stanów w Koźmińcu i Nowej Wsi. Rekolekcje głosił o. Paulin z Kobylina – 
franciszkanin. Rekolekcje zakończono dorocznym odpustem parafialnym M. Boskiej 
Królowej Polski 3 maja, 
  
2 lipca - Odbyła się tradycyjna pielgrzymka do Lutynii. 
  



W tym roku zafundowano dwa nowe konfesjonały do kościoła parafialnego w Nowej 
Wsi. Drzewo wykonał p. Wiatrak z Krotoszyna, rzeźby i pozłotę p. Józef Berdyszak ze 
Śremu.  

  
20.09. – Jak kaŜdego roku odbył się odpust PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego w 
Koźmińcu. 
  

ROK 1982. 

  
         Rok 1982 jest jubileuszem 600 – lecia Jasnej Góry.  
  
28.04. – 3.05. – Odbyły się rekolekcje parafialne dla wszystkich stanów w Koźmińcu i 
w Nowej Wsi. Nauki rekolekcyjne głosił o. franciszkanin w Kobylina. Rekolekcje 
zakończono parafialnym odpustem 3. maja M.B. Królowej Polski. 
  

        01.07 . -  Pielgrzymka tradycyjna do Lutyni. 
  
6.07. – Nocowała w parafii piesza pielgrzymka z Poznania do Częstochowy. 
  
W tymŜe roku przeprowadzono generalny remont organów w Koźmińcu i w Nowej 
Wsi. 
  

Rok 1983. 

  
         W tym roku podczas zimy wykopano nową studnię na nowym cmentarzu. 
  
 28.04. – 3.05. – Odbyły się rekolekcje dla całej parafii – wszystkich stanów w Nowej 
Wsi i w     
 Koźmińcu. Nauki rekolekcyjne głosili oo. Franciszkanie z Kobylina. Kazanie 
odpustowe wygłosił równieŜ o. franciszkanin. 

  
16.06. – Przybył do Polski Ojciec Św. Jan Paweł II. W Poznaniu Ojciec Św. był 20.06.. 
Mszę św. w Poznaniu Ojciec Św. odprawił przy ołtarzu zbudowanym na Łęgach 
Dębińskich. Ta uroczystość była transmitowana przez telewizję. 
  
30.06. – Była tradycyjna pielgrzymka z parafii do Lutynii. 
  
8-9. 07. -  Gościliśmy w parafii pielgrzymów pieszych z Poznania na Jasną Górę do 
Częstochowy w liczbie 280 osób. 
  
10. 07. – Sumę w Nowej Wsi odprawił nowo wyświęcony  kapłan arch. warszawskiej 
ks. Mikołajczyk rodem z RozdraŜewa. 
  
4.09. – Odbyły się doŜynki parafialne w Nowej Wsi i w Koźmińcu z poświęceniem 
wieńców Ŝniwnych. 



  
18.09. – Doroczny odpust PodwyŜszenia KrzyŜa Św. w Koźmińcu. 
  
16.10. – Obchodziliśmy piątą rocznicę wyboru Ojca Św. Jana Pawła II. 
  

Rok 1984. 

  
29.04. – 3.05. – Odbyły się rekolekcje dla całej parafii w Nowej Wsi i Koźmińcu.  
  
3 maja był doroczny odpust M. Boskiej Królowej Polski. 
  
10.06. – Była Pierwsza Komunia św. dzieci z Nowej Wsi,  
  
17.06. była Pierwsza Komunia Św. dzieci w Koźmińcu. Razem przystąpiło 29. dzieci z 
klasy drugiej. 
  
5.07. – Jak zwykle odbyła się tradycyjna pielgrzymka do Lutyni. 
  
8 -9.07. – Gościliśmy pieszych pielgrzymów z Poznania do Częstochowy w liczbie 250 
osób. 
  
16.09. – Doroczny odpust PodwyŜszenia KrzyŜa Św. w Koźmińcu. 
  
14.11. – Była pielgrzymka do Częstochowy. 
  
16.11. – Pielgrzymka do Lichenia. 
  

W 1984 r. załoŜono napęd elektryczny do dzwonu na wieŜy  kościelnej w Nowej 
Wsi z doprowadzeniem pod ziemią do plebani. Instalację wykonał p. Szydlak z 
Krotoszyna. 

 


