
Rok 2007. 

  
W Nowej Wsi  w Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia Jasełka 

przedstawiły dzieci przedszkolne, a dzień później – w niedzielę 7 stycznia Jasełka 
przedstawiły dzieci ze Szkoły Podstawowej i młodzieŜ z Gimnazjum. 

  
27 stycznia zakończyła się pierwsza moja kolęda w parafii Nowa Wieś. W 

zdecydowanej większości domów byłem przyjmowany bardzo Ŝyczliwie, za co bardzo 
gorąco dziękuję. Bóg zapłać za złoŜone ofiary, z których został zapłacony dług za piec 
centralnego ogrzewania zakupiony jesienią na probostwo, pozostała kwota zostanie 
przeznaczona na rozpoczęcie remontu probostwa. 

  
W Pierwsze Czwartki miesiąca w naszej diecezji odbywa się szczególna 

modlitwa w intencji rodzin i w obronie Ŝycia poczętego. Chcemy włączyć się w tę 
modlitwę, dlatego  w I Czwartki miesiąca po mszach w obu kościołach będzie 
odprawiane naboŜeństwo do Świętej Rodziny, natomiast Msza św. w intencji rodzin 
naszej parafii i w obronie Ŝycia poczętego będzie odprawiana na przemian : raz  w 
Nowej Wsi, raz w Koźmińcu.  
  

3.02.2007r.  – Ponad półroczne poszukiwania zakończyły się wreszcie 
powodzeniem. Od dzisiaj Msze św. niedzielne i świąteczne będą bardziej uroczyste, 
poniewaŜ będą odprawiane z akompaniamentem organ. Organistką w naszej parafii 
została p. Iwona KałąŜna z Kobierna. 

  
4.02.2007r. – Odbyło się zebranie załoŜycielskie Parafialnego Zespołu 

Charytatywnego. Do pracy w tym zespole zgłosiło się 15 pań.  Zespół będzie pełnił 
takŜe funkcję zespołu „Pro Familia”. Przewodniczącą Zespołu wybrano panią Halinę 
Wałęsa. 

  
9.02.2007r. - Ksiądz Biskup St. Napierała erygował przy naszej parafii Grupę 

Modlitewną św. o. Pio. Pierwsze spotkanie tejŜe grupy odbyło się 23 lutego. Spotkania 
Grupy będą się odbywać kaŜdego 23 dnia miesiąca, z wyjątkiem tych miesięcy, w 
których 23 przypadnie w sobotę lub w niedzielę – w takim przypadku spotkanie 
zostanie przeniesione na poniedziałek 24 lub 25. 
  

11.02.2007r. – Odbyło się zebranie załoŜycielskie Akcji Katolickiej. Zgłosiło się 
tylko 6 osób. Prezesem Parafialnego Oddziału  Akcji Katolickiej wybrano panią Renatę 
Wolniewicz. Podjęliśmy starania o włączenie do Akcji większej ilości wiernych. 

  
11.02.2007r. – Pierwsze zebranie nowo powołanej Rady Parafialnej. W jej skład 

weszli panowie:  Henryk Juskowiak,  Julian Krawczyk,  Stanisław Lis,  Zbigniew 
Marciniak,  Paweł Matuszkiewicz, Jerzy  Panek, Stanisław Rataj,  Henryk 
Szkudłapski,  Henryk Zmyślony, Lucjan Zmyślony. Na pierwszym zebraniu 
Przewodniczącym Rady Parafialnej wybrano pana Henryka Szkudłapskiego, a zastępcą 
pana Stanisława Rataja. 

  



11 lutego Kościół obchodzi Światowy Dzień Chorego. W naszej parafii 
przenieśliśmy ten dzień na poniedziałek 12 lutego (ze względu na uroczystości 20-
lecia istnienia Zespołu Ludowego „Kalina”). Podczas uroczystej Mszy św. 89 osób 
przyjęło sakrament namaszczenia chorych. Po Mszy św. odbyło się spotkanie osób 
chorych i starszych w sali wiejskiej w Nowej Wsi, przygotowane przez panie z Zespołu 
Charytatywnego. 

  
W dniach 20 – 24 lutego dziewczęta z naszej parafii uczestniczyły w 

rekolekcjach zamkniętych u Sióstr Pasterzanek w Częstochowie. 
  
24.03.2007r. - Rozpoczęliśmy nasze Wielkopostne Rekolekcje, które 

przeprowadził  o. Albert Krzywański – franciszkanin z Góry 
św.Anny.                                                                

W ramach tychŜe rekolekcji   w niedzielę 25 marca po południu, w sali wiejskiej 
w Koźmińcu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Koźmińcu  przedstawiły misterium 
Męki Pańskiej . Natomiast o godzinie 20,oo wyruszyła z kościoła w Nowej Wsi, 
pierwsza w historii parafii  Droga KrzyŜowa, która przeszła ulicami wioski. Wzięło w 
niej udział około 800 wiernych.  

  
26.03.2007r. -  Wraz z całym Kościołem obchodziliśmy święto Zwiastowania 

Pańskiego. Jest to równocześnie Dzień Świętości śycia. Tego dnia 11 osób podjęło 
Duchową Adopcję Dziecka Poczętego.  

  
2.04.2007r. - Obchodziliśmy II rocznicę przejścia Umiłowanego Ojca Świętego 

Jana Pawła II do Domu Ojca. Po uroczystej Mszy św. sprawowanej w intencji rychłej 
kanonizacji  „Największego z rodu Polan” , która rozpoczęła się o godzinie 
21:37,  uczniowie szkoły w Nowej Wsi przedstawili widowisko słowno – muzyczne ku 
czci Jana Pawła Wielkiego, którego głównym motywem był „Tryptyk rzymski”.  

  
29.04.2007r. - W Nowej Wsi do I Komunii świętej przystąpiło piętnaścioro 

dzieci. Rodzice  w darze do kościoła zakupili ornat koloru zielonego. 
  
3.03.2007r. - W kościele parafialnym MB Królowej Korony Polskiej 

obchodziliśmy uroczystości odpustowe, którym przewodniczył o. Ryszard Niziołek – 
redemptorysta z Barda Śląskiego. W wigilię odpustu- 2 maja - została odprawiona na 
cmentarzu uroczysta Msza św. za wszystkich Zmarłych spoczywających na naszym 
cmentarzu. 

  
6.05.2007r. – W kościele filialnym w Koźmińcu dwanaścioro dzieci przystąpiło 

do  I Komunii świętej. Rodzice w darze do kościoła zakupili: naczynia do chrztu, 
vasculuum i ampułki. 

  
9.05.2007r. -  Z pielgrzymką dziękczynną za I Komunię św. udaliśmy się na 

Świętą Górę do Gostynia. 
  
W połowie maja do obu kościołów zakupiliśmy krzyŜe na ołtarz i welony, za 

łączną kwotę 1 840 zł. Dodatkowo do kościoła w Nowej Wsi zostały zakupione nowe 



świece olejowe i lichtarz, ozdobne ampułki i taca na obrączki -  za ponad  tysiąc 
czterysta złotych. 

  
Na przełomie maja i czerwca w kościele parafialnym w Nowej Wsi zostało 

zamontowane nowe nagłośnienie firmy „Rduch”. Zakupiliśmy równieŜ nagłośnienie na 
procesje. Łączny koszt tej inwestycji wyniósł 16 900zł.  
  

Na początku czerwca naprawiono zegar na wieŜy kościoła w Koźmińcu. Zostały 
zamówione takŜe nowe tarcze do tegoŜ zegara. 
  

W związku z kończącą się umową dzierŜawy ziemi parafialnej i z wielkim popytem 
na dzierŜawę gruntów ornych w naszej parafii, Rada Parafialna uchwaliła przetarg na 
dzierŜawę gruntów ornych, naleŜących do naszej parafii. Przetarg ten ma się odbyć w 
sobotę 24.06.2007r. Warunki przetargu zostały podane  w ogłoszeniach parafialnych i na 
stronie internetowej naszej parafii. 

  
7.06.2007r. - BoŜe Ciało. W Nowej Wsi uroczystość rozpoczęliśmy od poświęcenia 

nowej monstrancji, ufundowanej przez jedną z naszych parafianek,  która chce pozostać 
anonimowa. Składamy Jej serdeczne podziękowanie – Bóg zapłać.  Procesja przeszła 
ulicami wioski do szkoły i z powrotem. Natomiast po południu, odbyła się procesja do 
czterech ołtarzy ulicami Koźmińca. 

  
20.06.2007r.  – W obu kościołach odbyły się uroczyste Msze św. na zakończenie 

Roku szkolnego. 
  
22.06.2007r.  - Odbył się przetarg na dzierŜawę ziemi parafialnej. Nowym 

dzierŜawcą gruntów ornych został p. Michał Panek z Bud. 
  
28.06.2007r.  – W Dobrzycy odbył się ministrancki  turniej piłkarski w kategorii 

szkół podstawowych. Ministranci z naszej parafii zajęli 4 miejsce. Mały finał przegrali po 
rzutach karnych. 

  
     2.07.2007r.  – Odbyła się pielgrzymka do Lichenia. Wzięło w niej udział 100 osób. 
  
     5.07.2007r. – Odbyła się tradycyjna pielgrzymka parafialna do Sanktuarium Matki 

BoŜej 
w Lutyni. 
  

5.07.2007r.  – Po rozszerzeniu istniejących RóŜ RóŜańcowych do 20 osób ( przy tej 
okazji powstały dwie nowe róŜe – w Budach  i w Wykach) odbyła się pierwsza zmiana 
tajemnic w kościele. Wcześniej, na zebraniu z Zelatorkami RóŜ postanowiliśmy, Ŝe 
zmiana tajemnic róŜańcowych odbywać się będzie w I Czwartek Miesiąca po Mszy św. i 
naboŜeństwie do Świętej Rodziny w intencji rodzin parafii i w obronie Ŝycia poczętego.  
  

11 – 15.07.2007r. -  Cztery dziewczęta z naszej parafii uczestniczyły w 
rekolekcjach u Sióstr Pasterzanek w Częstochowie. 

  



16.07.2007r. – Do kościoła w Nowej Wsi został zakupiony ornat koloru 
fioletowego, a do kościoła w Koźmińcu ornat koloru zielonego i kropidło za łączną  kwotę 
1725 zł. 

  
23 – 27.07.2007r.  – Tym razem w rekolekcjach  u Sióstr Pasterzanek w Szaflarach 

uczestniczyło 7 dziewcząt z naszej parafii. 
  
2.08.2007r.  – Do kościoła w Koźmińcu zakupiliśmy nowe rynny za kwotę 4 326 

zł. 
  
16.08.2007r.  – Na probostwie wymieniliśmy 5 okien, na których zostały 

zamontowane zewnętrzne Ŝaluzje. Koszt inwestycji wyniósł 8 tys. zł. TakŜe 16 sierpnia – 
do Koźmińca zakupiliśmy kostkę brukową, która ma być połoŜona przy wejściu do 
kościoła, od bramy do drzwi kościoła. 

  
19.08.2007r.  – W Nowej Wsi odbyły się DoŜynki dla wiosek Nowa Wieś, 

Budy, Wyki, Cegielnia i Polskie Olędry. Po uroczystej Mszy św. odbyła się część 
obrzędowa z udziałem m.in. Wójta Gminy RozdraŜew, a następnie zabawa taneczna. 
 Dochód z DoŜynek wyniósł prawie 6 tys. zł. i został przeznaczony na cele parafialne. 
Bóg zapłać organizatorom! 
  

27 – 30. 08.2007r.  – Odbyła się pielgrzymka śladami Jana Pawła II – Jasna 
Góra, Kraków-Łagiewniki, Ludźmierz, Zakopane, Wadowice, Kalwaria 
Zebrzydowska. Byliśmy takŜe na spływie Dunajcem, zwiedziliśmy Wąwóz Homole, a 
jeden dzień przeznaczyliśmy na Słowację: Bielańska Jaskinia  i  Łomnicki Szczyt. W 
drodze powrotnej zwiedziliśmy Kopalnię Soli w Wieliczce. W tej pielgrzymce wzięło 
 udział 55 osób. 

  
11.09.2007r.  – Zakończył się remont kuchni na probostwie. 
  

13.09.2007r.  -  Na kościele w Koźmińcu zostały zamontowane nowe rynny. 
  

16.09.2007r.  – W Koźmińcu obchodziliśmy odpust ku czci PodwyŜszenia 
KrzyŜa Świętego. Uroczystą sumę odpustową odprawił i wygłosił kazania na 
wszystkich Mszach niedzielnych, takŜe w Nowej Wsi, oblat pochodzący z Koźmińca, 
o. Paweł Ratajczyk. 
  

18.09.2007r.  –  W Święto św. Stanisława Kostki została odprawiona uroczysta 
Msza Święta w intencji dzieci i młodzieŜy parafii. 

  
20.09.2007r. - Dalszy remont probostwa… zostały wymienione dwa kolejne 

okna (3 400 zł), trwają prace przy remoncie pozostałych pomieszczeń. 
  

    14.10.2007r. – Obchodziliśmy kolejny Dzień Papieski. Po Mszy św. o g. 11,oo 
dzieci i młodzieŜ przedstawiły widowisko słowno-muzyczne, przybliŜając wiernym 
postać Sługi BoŜego Jana Pawła II, jako obrońcy godności człowieka. Na Fundusz 
Papieski zebraliśmy blisko 800 zł. 



RównieŜ tego dnia gościliśmy w naszej parafii o. Jacka Leśniarka – oblata, 
misjonarza pracującego na Ukrainie. O. Jacek wygłosił kazania na wszystkich mszach 
św. i zebrał ofiary na pomoc polskim misjonarzom pracującym na Ukrainie – i tym 
razem Parafianie byli bardzo hojni. O. Jacek zebrał ponad 1500zł. 

  
16.10.2007r. – Na wieŜy kościoła w Koźmińcu zostały zamontowane nowe 

tarcze zegarowe. 
  
29.10.2007r.  – W przedsionkach obu kościołów zostały zamontowane kraty, aby 

umoŜliwić wiernym nawiedzanie Najświętszego Sakramentu w ciągu dnia, a 
równocześnie kościół byłby zabezpieczony przed „niepoŜądanymi osobnikami”. 

  
30.10.2007r. – W Koźmińcu zostały zakończone prace związane z połoŜeniem 

kostki brukowej przed wejściem do kościoła. 
  
3.11.2007r. -  Odbyła się w naszej parafii wizytacja pasterska, którą 

przeprowadził ks. bp Stanisław Napierała. Ks. Biskup rozpoczął wizytację Mszą św.  w 
Koźmińcu,  modlił się na Cmentarzu za wszystkich Zmarłych Parafian, nawiedził w 
domach chorych: p. Półrolniczak (Wyki) i p. Szkudłapską (Nowa Wieś). Następnie 
spotkał się na probostwie z przedstawicielami Rady Parafialnej,  Grupy charytatywnej, 
Akcji Katolickiej, Grupy Modlitewnej św. o. Pio i RóŜ RóŜańcowych. O g. 17,oo ks. 
Biskup odprawił uroczystą Mszę św., podczas której młodzieŜ w liczbie 96 osób 
przystąpiła do sakramentu bierzmowania. Następnie Ks. Biskup spotkał się na 
probostwie z kapłanami dekanatu dobrzyckiego. 

  
10.11.2007r. -  Rozpoczęła działalność Parafialna Poradnia Rodzinna, która 

obecnie jest czynna w soboty, w godzinach 9,oo – 11,oo.  
  
18.11.2007r. – W przedostatnią niedzielę roku kościelnego liczy się w 

kościołach wiernych uczestniczących we mszy św. W naszej parafii z tego 
podstawowego obowiązku katolika wywiązuje się tylko 60% wiernych. 
  

25.11.2007r. -  w  Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, podczas 
Mszy w Koźmińcu   i w Nowej Wsi o g. 11,oo, po okresie kandydatury do 
Eucharystycznego Ruchu Młodych zostali przyjęci nowi Członkowie, a dotychczasowi 
Członkowie Ruchu odnowili swoje przyrzeczenia. 

  
02.12.2007r – Pierwsza 20. osobowa grupa ukończyła cykl 25. spotkań 

katechezy parafialnej (przedmałŜeńskiej) dla młodzieŜy szkół ponadgimnazjalnych. 
Zaświadczenia o ukończeniu katechezy  wręczono młodzieŜy w kościele parafialnym  
po Mszy sw. niedzielnej. 

  
06.12.2007r. - Podczas Rorat św. Mikołaj odwiedził oba nasze kościoły. 

Wszystkie dzieci obecne na Roratach otrzymały słodkie upominki. 
  
18.12.2007r. - Odbyła się w naszej parafii spowiedź adwentowa. 
  



     21.12.2007r. -  Harcerze dostarczyli do naszej parafii „światło betlejemskie”, które 
wierni zabierali do domów, aby przy nim przeŜyć wieczerzę wigilijną i święta BoŜego 
Narodzenia. 
  
     28.12.2007r. - W święto Młodzianków podczas Mszy św. w obu kościołach 

odbyło się błogosławieństwo najmłodszych dzieci. Cieszy fakt, Ŝe do kościołów 
przybyło zdecydowanie więcej „Maluszków”, niŜ w poprzednim roku. 
  

31.12.2007r. – W Sylwestrowy wieczór podsumowaliśmy kończący się rok i 
dziękowaliśmy Panu Bogu, za wszelkie łaski kończącego się roku. A było za co 
dziękować… 

  
W 2007r. w Księgach parafialnych odnotowaliśmy 27 chrztów, 14 ślubów, 96 

osób, które przyjęły sakrament bierzmowania i 22 pogrzeby (w tym 4 z poza parafii). 
 


