
Rok 1985. 

  

         25.02. – Pan Berdyszak artysta rzeźbiarz i pan Guno stolarz przywieźli 
zamówione ołtarze boczne św. Antoniego i Serca P. Jezusa. 
  
         28.04. – 2.05. – Odbyły się rekolekcje parafialne dla wszystkich stanów w Nowej 
Wsi i Koźmińcu. 
  
         3.05. – Odpust parafialny w Nowej Wsi Matki Boskiej Królowej Polski. 
  
         6.05. – Rozpoczęto malowanie kościoła parafialnego w Nowej Wsi. Malowanie 
zakończono w połowie czerwca. Prace malarskie przeprowadziła firma Cieplik Jerzy z 
Krotoszyna. 
  
         26.05. – Była Pierwsza Komunia dzieci w Nowej Wsi. Przystąpiło 27 dzieci. 
  

                   2.06.    – Była Pierwsza Komunia św. dzieci w Koźmińcu. Przystąpiło tamŜe 17 
dzieci. 
  
         4.07. – Pojechaliśmy z pielgrzymką do Lutyni. 
  
         8/9 lipca – Gościliśmy 400 pielgrzymów pieszych z Poznania do Częstochowy na 
Jasną Górę. 
  

5 – 6. 10. – Wizytacja Biskupia. Program wizytacji kanonicznej ograniczył się 
tylko do Mszy Św. i udzielenia Sakramentu Bierzmowania. Duszpasterz tejŜe parafii 
rozpoczęcia wizytacji  nie doczekał. W tym dniu - 5.10.1985r. – zmarł do południa na 
zawał serca, o godz. 10,oo. Niezwykłe to wydarzenie. Pogrzeb śp. Ks. Pr. Zenona 
Girjata odbył się w dniu 8.10.1985r. Przewodniczył sufragan poznański Ks. Bp 
Zdzisław Fortuniak, przy licznie przybyłych Parafianach. 

  

Reqiescat in pacae!!! 

  
W czasie wakatu parafię obsługiwał ks. Dziekan i wyznaczeni przez niego 

kapłani aŜ dwa miesiące – październik i listopad 1985r. 
  
Dekretem Ks. Abpa Jerzego Stroby – nowo mianowanym Ks. Proboszczem 

został ks. Ludwik Mikołajczyk z dniem 29.11.1985r. 
  
1.12.1985r. – I Niedziela Adwentu: odprawiłem pierwszą niedzielną Mszę św. 

przy licznie zaciekawionych parafianach. Specjalnego witania nie było. I tak ze 
znakami zapytania, jak to będzie rozpocząłem pracę duszpasterską. 

  



25-26.12.1985r. – Pierwsza Pasterka i Gwiazdka – BoŜe Narodzenie. Parafianie 
licznie uczestniczyli w naboŜeństwach. Dalej – no i pierwsza kolęda wśród Parafian, 
przyjmowali aŜ nad wyraz – super gościnnie i Ŝyczliwie. Ale cóŜ dalej, cóŜ potem – no 
i inaczej!!! 

         Po pewnym czasie po kolędzie zaczęły się juŜ złośliwe, napastliwe, 
szokujące anonimy! Ale praca z pomocą BoŜą kulała się dalej – po myśli ks. 
Proboszcza. 

  
1986/87r. – Nowy płot na podmurówce, słupki z cegły, przęsła, sztachety 

olchowe. 
  
1.12.1986r. – Gromadzenie materiałów na Dom Katechetyczny. 
  
1988r. – Kończono prace budowlane, co pozwoliło juŜ na wejście i rozpoczęcie 

katechizacji przez dwa lata – w 1990r. przejście katechezy do szkoły. 
  
13.02.1990r. – PołoŜenie kostki brukowej – ganek przed domem 

katechetycznym. 
  
21. – 24.04.1991r. – Rekolekcje parafialne – ks. Henryk Soboniak – Marszałki. 
  
3.05.1992r. – Poświęcenie Figury M. BoŜej u p. Rozalii Widery. 
  
21.07.1994r. – Poświęcenie nowego krzyŜa na Wykach. 
  
27.11.1994r. – Nawiedzenie obrazu św. Józefa w parafii, a 28.11. w Koźmińcu  
  
6.02. – 17.03. 1995r. – Malowanie kościoła w Nowej Wsi, nowe ławki 

(1998/99r.), nowe witraŜe (1998/99r.), wcześniej nowe Ŝyrandole (1987r.). W tym 
czasie: 1988/89 prace nad odnowieniem kościoła w Koźmińcu i remont organów 
(wrzesień 1998), wcześniej w Nowej Wsi. (nie zachowano chronologii). 

30.06.2006r. – Przejście na emeryturę ks. Kanonika Ludwika Mikołajczyka, 
który zamieszkał w Domu ks. Emerytów im. Jana Pawła II w Ostrowie Wlkp. 

  
  

Z dniem 1 lipca 2006r. proboszczem parafii MB Królowej Korony Polskiej,  
Dekretem ks. Biskupa Stanisława Napierały,  został ks. Robert Dadacz. Kanoniczne 
objęcie urzędu,  z udziałem kapłanów dekanatu dobrzyckiego,  odbyło się w niedzielę 
2 lipca podczas Mszy św. o g. 12,oo. 
  
  

10.07.2006r. - 50 osób udało się na pielgrzymkę do Lichenia.  
  

12 – 17.07.2006r.  - Dziewczęta z naszej parafii uczestniczyły w rekolekcjach 
dla   

młodzieŜy Ŝeńskiej  w Domu Sióstr Pasterzanek w Częstochowie.  
  



17.07.2006r.  - Odbyła się Pielgrzymka na Jasną Górę i do sanktuarium w 
Gidlach. 
  

20.07.2006r. - Odbyła się kolejna pielgrzymka  do Lichenia. 
  
         20 – 24.07.2006r.   - Dziewczęta z naszej parafii uczestniczyły w rekolekcjach, 
równieŜ  w Domu Sióstr Pasterzanek, tym razem w Szaflarach k. Nowego Targu. 
  
         27.08.2006r. - Podczas uroczystej Mszy św. odbyły się doŜynki wiosek: Nowa 
Wieś, Budy, Wyki, Cegielnia i Polskie Olędry.  
  
  
            29 – 31.08.2006r. - 70 osób wzięło udział w pielgrzymce do Sanktuarium 
BoŜego Miłosierdzia w Łagiewnikach, Sanktuarium Matki Boskiej Gaździny Podhala  
w Ludźmierzu i do Zakopanego.  
  

 W I niedzielę września 2006r. ukazał się pierwszy numer gazetki parafialnej 
„Słowo”. Został ogłoszony konkurs na jej tytuł. Gazetka parafialna będzie ukazywała 
się raz w miesiącu. 
  

17.09.2006r.  -  w Koźmińcu odbył się odpust ku czci PodwyŜszenia KrzyŜa 
Świętego. 
Sumę odpustową odprawił i wygłosił kazanie ks. Prałat Stanisław Szymański – 
proboszcz z Witaszyc. Mszę św. koncelebrował ks. Kanonik Senior Stanisław 
Dyrkacz.   W czasie uroczystości został poświęcony nowy KrzyŜ Misyjny. Ks. 
Proboszcz składa podziękowanie wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej 
uroczystości. Bóg zapłać. Gazeta Pleszewska zamieściła relację z tego wydarzenia. 
  

18.09.2006r. - w Nowej Wsi i 19 września w Koźmińcu – z racji święta św. 
Stanisława Kostki – Patrona dzieci i młodzieŜy – zostały odprawione msze w intencji 
dzieci i młodzieŜy parafii. Po mszach św. dzieci spotkały się przy ognisku na wspólnej 
zabawie. 

  
15.09.2006r.  -  wraz z całym Kościołem w Polsce obchodziliśmy kolejny dzień 

papieski. Podczas Mszy świętych dzieci i młodzieŜ w artystycznym programie 
przybliŜyły nam postać Jana Pawła II jako „Sługę miłosierdzia”.   Tego dnia na 
Fundusz Papieski zebraliśmy 516, 35 zł. 

W październiku rozstrzygnięto konkurs na tytuł parafialnej. Autorka, która 
otrzymała nagrodę ksiąŜkową, chce pozostać anonimowa. Od tej pory gazetka 
parafialna będzie nosić tytuł nawiązujący do wezwania naszej parafii: „Salve Regina”. 

  
26.11.2006r. – W Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata w czasie Mszy 

św. o g. 11,oo  w Nowej Wsi 22 osoby zostały przyjęte do wspólnoty 
Eucharystycznego Ruchu Młodych  i 16 na kandydatów do tegoŜ ruchu. śywię głęboką 
nadzieję, Ŝe równieŜ w Koźmińcu powstanie Wspólnota Eucharystycznego Ruchu 
Młodych. 

  



3.12.2006r. -  W pierwszą niedzielę Adwentu – Parafia przeŜywała kolejną 
uroczystość. Po okresie kandydatury do grona ministrantów  zostało przyjętych: w 
Nowej Wsi 22 ministrantów a w kościele filialnym w Koźmińcu 8. O tym wydarzeniu 
pisało „śycie Pleszewa”. 

  
612.2006r. - W czasie rorat w Nowej Wsi i w Koźmińcu dzieci odwiedził „św. 

Mikołaj”, który wraz z ks. proboszczem, przedstawił dzieciom postać prawdziwego św. 
Mikołaja. Na koniec tego spotkania dzieci zostały obdarowane słodkimi upominkami. 

  
W dniach 9 – 13.12.2006 r. odbyły się rekolekcje adwentowe „Śladami św. o. 

Pio”, połączone  z przyjęciem relikwii św. o. Pio. Rekolekcje przeprowadził  o. 
Andrzej Surkont – kapucyn z Piły. 

Rekolekcje rozpoczęły się wprowadzeniem relikwii i poświęceniem figur św. o. 
Pio  w obu kościołach naleŜących do parafii: w kościele parafialnym M.B. Królowej 
Korony Polskiej w Nowej Wsi i w kościele filialnym PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego 
w Koźmińcu, a ich celem było załoŜenie w parafii Grupy Modlitwy św. o. Pio.  Przez 
kilka dni wierni parafii zapoznali się – dzięki naukom o. Andrzeja – z niezwykłym 
Ŝyciem i działalnością św. o. Pio.  47 osób złoŜyło deklarację wstąpienia do Grupy 
Modlitewnej. Czekamy na następne osoby, które zechcą włączyć się w działalność 
Grupy Modlitewnej św. o. Pio. 

  
17.12.2006r. -W sali wiejskiej w Koźmińcu uczniowie Szkoły Podstawowej 

przedstawili Jasełka. 
 


