
Rok 2008. 

  
2.01.2008r. - Rozpoczęła się tzw. kolęda, która trwała do 27 stycznia.  W 

zdecydowanej większości domów byłem przyjmowany bardzo Ŝyczliwie, za co gorąco 
dziękuję. Ofiary z kolędy zostały przeznaczone na dalszy remont probostwa.  

  
26.01.2008r. -  W Kobiernie odbył się IX Festiwal Kolęd i Pastorałek „Przy 

Kobierskim śłóbku”, w którym udział wzięło ponad 300 kolędników. Nasza schola w 
składzie: Asia Namysł, Dagmara Juskowiak i Przemek Bergmann, po raz pierwszy 
uczestnicząca w tym festiwalu, zdobyła wyróŜnienie. Scholi  z całego serca 
gratulujemy, podobnie, jak  p. organistce Iwonie, której teŜ  dziękujemy za poświęcony 
czas na przygotowanie naszej scholi do tego festiwalu. 

  
29.01. – 2.02.2008r. – 12 dziewcząt z naszej parafii wzięło udział w 

rekolekcjach dla młodzieŜy Ŝeńskiej w Domu Sióstr Pasterzanek w Szaflarach. 
  
11.02.2008r. - Wraz z całym Kościołem obchodziliśmy Światowy Dzień 

Chorego. Podczas uroczystej Mszy św. 79. 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 czasie tego 
spotkania dzieci przedszkolne przedstawiły okolicznościowy program artystyczny. 

  
W sobotę - 23.02.2008r. - Rozpoczęliśmy nasze rekolekcje parafialne. 

Rekolekcje wygłosił ks. Stanisław Gawlicki – Filipin ze Świętej Góry w Gostyniu.  W 
niedzielny wieczór o g. 19,oo rozpoczęła się Droga KrzyŜowa ulicami Nowej Wsi, w 
czasie której błagaliśmy Dobrego Boga o rychłą beatyfikację i kanonizację Sługi 
BoŜego Jana Pawła II. Na zakończenie Drogi KrzyŜowej wierni zanieśli na groby 
swoich bliskich zapalone znicze, które nieśli w czasie drogi. Bóg zapłać za tak liczny 
udział i bardzo religijne przeŜywanie tego naboŜeństwa. 

  
8.03.2008r. -  Zakończyła się w naszej parafii katecheza przedmałŜeńska, będąca 

bliŜszym przygotowaniem do SAKRAMENTU  MAŁśEŃSTWA.  W sobotnie 
wieczory Wielkiego Postu 24. osoby  uczestniczyły w spotkaniach,  tematycznie 
dostosowanych do obowiązującego programu. KaŜde spotkanie rozpoczynało się 
udziałem we Mszy św. w kościele  w Nowej Wsi, a kończyło zajęciami w domu 
parafialnym. Termin sobotnich wieczorów okazał się trafiony, bo uczestnikami 
katechezy byli nie tylko parafianie i mieszkańcy dekanatu dobrzyckiego, ale teŜ osoby 
spoza tego terenu.  

  
16.03.2008r. – Grupa młodzieŜy z naszej parafii uczestniczyła w Pielgrzymce na 

Górę KrzyŜa Jubileuszowego -  diecezjalnym spotkaniu młodych. 
  
  26.03.2008r. – W Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, którą przeŜywamy 

jako Dzień Świętości śycia – dziesięć osób z naszej parafii  podjęło dzieło Duchowej 
Adopcji Dziecka Poczętego.   ZałoŜyliśmy  Księgę Duchowej Adopcji, gdzie osoby 



podejmujące to piękne dzieło, które moŜe przyczyniać się do ratowania ludzkiego 
Ŝycia, złoŜyły swój podpis pod formułą przyrzeczenia. 

  
2.04.2008r.  - W obu naszych kościołach zostały odprawione Msze Dziękczynne 

za Pontyfikat Jana Pawła II oraz błagalne o rychłą Jego beatyfikację. Po Mszach 
młodzieŜ przedstawiła okolicznościowe widowisko słowno-muzyczne. 

  
25 – 27.04.2008r. -  12. osób z naszej parafii uczestniczyło w Ogólnopolskich  

Dniach Wspólnoty Eucharystycznego Ruchu Młodych w Gdańsku. 
  
27.04.2008r. -  W kościele w Nowej Wsi 17. dzieci przystąpiło do I Komunii 

Świętej. W darze ołtarza Rodzice ufundowali do kościoła kapę koloru czerwonego 
(790zł).    

  
 27.04.2008r. - Wspólnota Oazowa uczestniczyła w  koncercie Zespołu 

Franciszkańskiego w Koźminie Wlkp. 
1.04.2008r. – Przy posesji pp. Wojciechowskich został poświęcony nowy krzyŜ, 

który w miejsce dawnego, juŜ bardzo zniszczonego, postawili mieszkańcy Nowej Wsi. 
  
 3.05.2008r. - PrzeŜywaliśmy  odpust parafialny. Uroczystość rozpoczęła się  w 

wigilię odpustu na Cmentarzu – Mszą św. sprawowaną za wszystkich Zmarłych 
Parafian. Uroczystościom przewodniczył i kazania na wszystkich Mszach Świętych 
wygłosił  o. Stanisław Gomułka – dominikanin z Warszawy.  

  
4.05.2008r.  - W Koźmińcu 7. dzieci przystąpiło do I Komunii Św. Rodzice z tej 

okazji ufundowali do kościoła nowe obrusy na ołtarze. 
  
7.04.2008r. - Odbyła się pielgrzymka dziękczynna za I Komunię Św. do 

Sanktuarium Matki Boskiej Królowej Rodzin w Wambierzycach.  
  
13.05.2008r. – W Budach odbyło się poświęcenie nowej kapliczki ufundowanej 

i własnoręcznie wybudowanej przez p. Jana Szwałka. 
22.05.2008r. – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa – w obu 

kościołach zostały poświęcone nowe krzyŜe procesyjne (950zł). 
  
25.05.2008r. -  W czasie wszystkich Mszy św. został odczytany Dekret 

Powizytacyjny naszego Ordynariusza Ks. Biskupa Stanisława Napierały.  
Tego dnia po południu w ogrodach proboszczowskich spotkały się (z racji 

zbliŜającego się Dnia Dziecka) dziecięce i młodzieŜowe Grupy Duszpasterskie na 
wspólnym ognisku. 

  
7.06.2008r. – MłodzieŜ z naszej parafii (25 osób) uczestniczyła w  12. 

Ogólnopolskim Spotkaniu Młodych LEDNICA 2008.   
  
18.06.2008r.  -  Została zakupiona do kościoła w Nowej Wsi kapa koloru 

fioletowego (790zł). 
  



20.06.2008r. – W obu kościołach naszej parafii odbyło się uroczyste 
zakończenie Roku szkolnego. 

  
3.07.2007r. – Tradycyjnie pielgrzymowaliśmy do Lutyni. 
  
7 – 10.07.2008r.  – Odbyła się pielgrzymka do bieszczadzkich sanktuariów.  
  
17.08.2008r. – Wioski przynaleŜące do kościoła w Nowej Wsi przeŜywały 

DoŜynki. Po uroczystej Mszy św., w czasie której zostały poświęcone wieńce Ŝniwne i 
pobłogosławione chleby,  odbyła się przy sali wiejskiej część obrzędowa, a następnie 
zabawa taneczna.  Dochód z DoŜynek wyniósł prawie 5 550 zł. i został przeznaczony 
na cele parafialne. Serdeczne Bóg zapłać organizatorom: Radzie Parafialnej i 
Parafialnemu Zespołowi Caritas oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób 
przyczynili się do zorganizowania tej uroczystości.   

  
24.08.2008r.  – W kościele filialnym w Koźmińcu została odprawiona uroczysta 

Msza Dziękczynna za tegoroczne plony. 
  
1.09.2008r. – W obu naszych kościołach zostały odprawione okolicznościowe 

Msze z okazji rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego. 
  
7.09.2008r.– W parafii Chełmce odbyły się DoŜynki Diecezjalne połączone z 

koronacją obrazu MB Chełmckiej. W uroczystościach tych wzięła udział delegacja z 
naszej parafii. 

  
11.09.2008r.  – odbyła się pielgrzymka na Jasną Górę, do Św. Anny  i do Gidel. 

Uczestniczyło w niej 56 osób.  
Do obu naszych kościołów zostały zakupione nowe komplety lekcjonarzy 

mszalnych. Koszt jednego kompletu wyniósł 420zł.  
  
12.09.2008r.  – W Nowej Wsi rozpoczęły się prace związane z odnowieniem 

elewacji kościoła, wymianą rynien i krzyŜa na wieŜy kościoła.  
  
14.09.2008r.  – W kościele filialnym p.w. PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego w 

Koźmińcu przeŜywaliśmy odpust. Sumę odpustową i kazania na wszystkich 
niedzielnych mszach wygłosił o. Ryszard Niziołek – redemptorysta z Barda Śląskiego. 
Na tę okazję do kościoła został zakupiony ornat koloru czerwonego (580zł). Relację z 
tej uroczystości zamieściło śycie Pleszewa. 

  
18.09.2008r. – Święto św. Stanisława Kostki – Patrona Polskich dzieci i 

młodzieŜy. Z tej okazji w kościele w Nowej Wsi została odprawiona uroczysta Msza 
św. w intencji dzieci i młodzieŜy parafii. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił o. 
Jacek Leśniarek – misjonarz pracujący na Ukrainie. Po Mszy św. wszyscy zgromadzili 
się w ogrodach proboszczowskich przy ognisku, na wspólnej zabawie i pieczeniu 
kiełbasek. 

  



 11.10.2008r. – Członkowie Grupy Modlitwy św. o. Pio (28 osób) wzięli udział 
w II Diecezjalnym Spotkaniu Grup i Czcicieli św. o. Pio w Wołczynie. 

  
 12.10.2008r. -  Obchodzona była w całym Kościele w Polsce VIII Niedziela 

Papieska pod hasłem „ Jan Paweł II - Wychowawca Młodych”.  Akcentem tego dnia w 
naszej parafii było wysłuchanie po Mszach św. w obu kościołach wspomnienia myśli 
Jana Pawła II. MłodzieŜ oazowa przypomniała, jakie słowa kierował ten Wielki 
Przyjaciel młodych do ich serc. 

  
          14.10.2008r. -  Zakończyły się prace związane z odnowieniem elewacji kościoła 
w Nowej Wsi, wymianą rynien i krzyŜa na wieŜy kościoła. Koszt inwestycji wyniósł 
82 100zł (materiały i praca firmy malarskiej i dekarskiej) + 1900zł (inne wydatki 
związane z tą inwestycją). Inwestycja ta została zrealizowana dzięki ofiarom 
składanym w 3. niedziele miesiąca, indywidualnym ofiarodawcom: 30 tys. zł, + 1000zł 
+ 300zł., oraz za pieniądze uzyskane z dzierŜawy ziemi parafialnej i z dochodu z 
doŜynek parafialnych. Bóg zapłać wszystkim Ofiarodawcom.  
  

    16.10.2008r. - Dla  uczczenia 30. rocznicy wyboru naszego rodaka na Stolicę 
Piotrową została odprawiona w intencji rychłej beatyfikacji Jana Pawła II Msza św., 
 po której uczniowie Zespołu Szkół w Nowej Wsi  poprowadzili Modlitwę RóŜańcową, 
przeplataną  wypowiedziami Jana Pawła II.  

  
       16.10.2008r. - W Koźmińcu zakończyły się prace związane z iluminacją 

kościoła. Cieszy nas fakt, iŜ pierwsze reflektory zabłysły  właśnie w 30. rocznicę 
wyboru Jana Pawła II. 
            1. 11.2008r. – Ukazał się 25. numer naszej parafialnej gazetki „Salve Regina”. 
  
            Na przełomie października i  listopada w kościele w Nowej Wsi były 
naprawiane organy. Koszt naprawy wyniósł 3 900zł. Niestety, to była tylko doraźna 
naprawa – w przyszłości czeka nas generalny remont organów. Będzie to inwestycja 
sięgająca kwoty - przy dzisiejszych cenach -  około 100 tys. zł. 
  
            10.11.2008r. – W kościele filialnym w Koźmińcu zostało zamontowane nowe 
nagłośnienie firmy „Rduch”. Koszt inwestycji wyniósł: 12 970zł.  Do kościoła w 
Nowej Wsi zakupiliśmy dodatkowy mikrofon bezprzewodowy ( 980zł.). 
  
            16.11.2008r. – Diecezjalny dwutygodnik „Opiekun” zamieścił artykuł o 
wszelkich dokonaniach duszpasterskich i gospodarczych naszej parafii oraz wywiad z 
ks. Proboszczem. 
  
            W przedostatnią niedzielę roku kościelnego (w tym roku: 30.11.)  liczy się w 
kościołach wiernych uczestniczących we mszy św. W naszych świątyniach brakowało 

aŜ  40% parafian. 
  

W miesiącu listopadzie ogłoszony został dla młodzieŜy szkół 
ponadgimnazjalnych konkurs o tematyce prorodzinnej. Na konkurs ten z naszej parafii 
wpłynęło kilka prac. Najlepszą okazała się praca Marty Marcinek z Koźmińca. Pracę 



zakwalifikowano do etapu diecezjalnego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 6 
grudnia  w Kaliszu, w czasie obchodów Dni Świętości śycia. Praca Marty zdobyła 
wyróŜnienie. Otrzymała ona dyplom  i piękny album o tematyce papieskiej. Marcie 
gratulujemy, a innych zachęcamy do udziału  w kolejnych edycjach konkursu. 

  
6.12.2008r. - W sobotnie Mikołajkowe popołudnie,  najpierw w kościele w 

Koźmińcu,  a później w Nowej Wsi, po Mszy św. odbyło się radosne spotkanie dzieci 
ze św. Mikołajem. O tym wydarzeniu napisała Gazeta Krotoszyńska i śycie Pleszewa. 

  
           W niedzielę 7 grudnia w  kościele parafialnym w Nowej Wsi,  23.osobowa 
grupa młodzieŜy, otrzymała zaświadczenia o ukończeniu KATECHEZY 
PARAFIALNEJ  DLA MŁODZIEśY PONADGIMNAZJALNEJ.   Katecheza ta jest 
jednocześnie wymaganym przez Radę do Spraw Rodziny Konferencji Episkopatu 
Polski przygotowaniem bliŜszym do zawarcia SAKRAMENTU MAŁśEŃSTWA,. 
           Wytrwałej młodzieŜy, która uczestniczyła w 25. spotkaniach – serdecznie 
gratulujemy  i Ŝyczymy, by te spotkania, które miały skłaniać do przemyśleń i pracy 
nad sobą, pomogły w dalszych przygotowaniach do przyszłego – małŜeńskiego Ŝycia. 
Na potrzeby tejŜe katechezy i do Poradni rodzinnej zakupiliśmy rzutnik multimedialny 
(1700zł). 
  
            12.12.2008r. -  W katedrze kaliskiej ks. Biskup ustanowił nowych 
nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii. Wśród nich prawo do udzielania Komunii św. 
otrzymali dwaj panowie z naszej parafii: Jan Szwałek  i Ireneusz Juskowiak.   
  

25.12.2008r. – Tegoroczne BoŜe Narodzenie zaskoczyło wielu Parafian, 
albowiem przeŜywaliśmy je przy nowych szopkach, które do kościoła w Nowej Wsi 
wykonał p. Edward Głód, a do kościoła w Koźmińcu Firma Mat-Tar. Bóg zapłać. Do 
obu kościołów zostały zakupione nowe figurki do Ŝłóbka  (Nowa Wieś – 4 700zł., 
Koźminiec – 1 800zł.). Komplety nowych figurek do Ŝłóbków w obu kościołach 
mogliśmy zakupić dzięki ofiarom za miejsca w ławkach. 

  
28.12.2008r. – Niedzielne popołudnie zgromadziło w obu naszych kościołach 

rodziców i dzieci na śpiewanie kolęd przy Ŝłóbku. Z racji przypadającego tego dnia 
święta Młodzianków, dzieci otrzymały okolicznościowe indywidualne 
błogosławieństwo. 

  
31.12.2008r. – W obu kościołach w czasie Mszy św. i okolicznościowego 

naboŜeństwa dziękowaliśmy Panu Bogu za ogrom łask w wymiarze duchowym i 
materialnym, jakie  otrzymaliśmy w 2008 roku. 
  
W roku 2008 w księgach parafialnych odnotowaliśmy: 33 chrzty, 17 ślubów i 18 

pogrzebów. W obu naszych kościołach łącznie rozdaliśmy blisko 67 tys. Komunii 

św.   
 


