
Rok 2009 

11.01.2009r. -  przybyła do nas ponad 20.osobowa grupa dzieci   z opiekunami z rodzinnej 
parafii księdza Proboszcza. Po Mszy św. w kościele   w Nowej Wsi,  licznie zgromadzeni 
parafianie, którzy skorzystali z zaproszenia, mogli przeŜyć przepiękne przedstawienie, 
inscenizację BoŜonarodzeniową. Występujące dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami. 
Wyrazy uznania naleŜą się siostrze proboszcza - autorce 
przedstawienia.                                                                                                                         

Galeria-->Inscenizacja BoŜonarodzeniowa                                                                                

18.01.2009r. -  Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zebrał się na pierwszym w tym roku 
spotkaniu. Miało ono świąteczną oprawę. Czas upłynął na śpiewie kolęd, składaniu sobie  
Ŝyczeń, łamaniu się opłatkiem  i rozmowach  na temat działalności oddziału w nowym roku. 

24.01.2009r. - nasza parafia gościła doradców Ŝycia rodzinnego.  Mszą św. o godzinie 10-tej 
rozpoczęło się szczególne spotkanie.  Po Mszy św., którą  razem z ks. Proboszczem 
koncelebrował dekanalny duszpasterz rodzin ks. Wojciech Pachciarz, swój głos w sprawie Ŝycia 
i miłości przedstawiła młodzieŜ oazowa. Następnie goście obejrzeli pomieszczenie poradni 
rodzinnej i udali się na probostwo. Tam głos zabrała diecezjalna doradczyni Ŝycia rodzinnego – 
p. Jolanta Siwak  Później toczyły się waŜne  rozmowy. Spotkanie upłynęło w bardzo serdecznej 
atmosferze.    

28.01.2009r. – zakończyła się tegoroczna kolęda. Serdecznie dziękuję za Ŝyczliwe 
przyjmowanie kapłana i złoŜone z tej okazji ofiary, które będą przeznaczone na połoŜenie 
nowego dachu na probostwie. 

6-8.02.2009r. – czterech naszych ministrantów uczestniczyło w rekolekcjach dla MłodzieŜy 
Męskiej Szkół Gimnazjalnych, które odbyły się w WyŜszym Seminarium Duchownym w 
Kaliszu 

11.02.2009r. – we wspomnienie liturgiczne NMP z Lourdes Kościół obchodzi Światowy 
Dzień Chorego. Nasza parafia od kilku lat łączy się z tym dziełem i w łączności z Kościołem 
Powszechnym tego dnia organizuje Parafialny Dzień Chorych. Obchody rozpoczęły się Mszą 
św. o g. 10,oo, odprawionej w intencji chorych i starszych naszych Parafian, czasie której 99 
osób przyjęło sakrament namaszczenia chorych. Następnie odbyło się spotkanie naszych 
Seniorów w sali wiejskiej w Nowej Wsi, przygotowane przez panie z Zespołu 
Charytatywnego. W czasie tego spotkania dzieci przedszkolne przedstawiły okolicznościowy 
program artystyczny.  

Galeria-->Dzień Chorego 

7 marca rozpoczęły się w naszej parafii REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE, które trwały 
do 11 marca.  Do refleksji nad własnym Ŝyciem i pracy nad sobą zachęcał nas w głoszonych 
naukach rekolekcyjnych, pochodzący z Koźmińca, Ojciec Paweł Ratajczyk OMI. DuŜym 
przeŜyciem była prowadzona w niedzielny wieczór ulicami Nowej Wsi Droga KrzyŜowa. 
DuŜy krzyŜ, w asyście pochodni i zniczy, niesiony przez poszczególne stany, wędrował do 



kolejnych  stacji, oznaczonych brzozowymi krzyŜami. Padający deszcz tylko potęgował 
znaczenie przenikających serce rozwaŜań męki Pana Jezusa.  

Galeria-->Rekolekcje Wielkopostne 

Od 28 lutego do 15 marca w sobotnie wieczory i niedzielne popołudnia młodzi ludzie 
odbywali spotkania przygotowujące ich do przyjęcia Sakramentu MałŜeństwa. Spotkania 
sobotnie rozpoczynały się Mszą świętą, a niedzielne udziałem w Gorzkich śalach i Mszy św.  
KATECHEZĘ PRZEDMAŁśEŃSKĄ, tematycznie dostosowaną do obowiązującego programu 
ukończyło 36 osób. 

25 marca w Uroczystość Zwiastowania  NMP, obchodzoną jako Dzień Świętości śycia, po raz 
kolejny grupa osób z naszej parafii podjęła DUCHOWĄ ADOPCJĘ DZIECKA 
POCZĘTEGO. Swoją deklarację włączenia się w to piękne dzieło obrony Ŝycia, chętni  
potwierdzili wpisując się do parafialnej Księgi Duchowej Adopcji. 

Do grona czcicieli Królowej RóŜańca Świętego  niedawno dołączyli  męŜczyźni i powstała 
pierwsza w naszej parafii MĘSKA RÓśA RÓśAŃCOWA, której patronuje św. Józef.  

W ostatnich  dniach zawiązała się kolejna  - MŁODZIEśOWA. Patronują jej bł. 
Pastuszkowie z Fatimy Hiacynta i Franciszek. 

05 kwietnia - w Niedzielę Palmową – na Górze KrzyŜa odbyło się  po raz kolejny spotkanie 
młodzieŜy Diecezji Kaliskiej  z Księdzem Biskupem. W tym roku pod hasłem: „ZłoŜyliśmy 
nadzieję w Bogu Ŝywym”. I tym razem nie zabrakło na spotkaniu przedstawicieli naszej 
parafii. Tradycyjnie juŜ nasza młodzieŜ pielgrzymowała na Gorę KrzyŜa autokarem, wspólnie 
z młodzieŜą  z Wałkowa.   

Do obu kościołów zakupiono nowe figurki Chrystusa Zmartwychwstałego. 

26.04.2009r. - w kościele parafialnym w Nowej Wsi 17. dzieci po raz pierwszy przyjęło Pana 
Jezusa do swojego serca.   Z tej okazji rodzice zakupili do kościoła   w Nowej Wsi trybularz i 
łódkę. 

3.05.2009r. - 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. Sławomir Podlach – 
redemptorysta z Barda Śląskiego. 

10.05.2009r. – W kościele filialnym w Koźmińcu odbyła się Uroczystość  I Komunii św. 
Przystąpiło do niej 9. chłopców. W darze ołtarza rodzice ufundowali trzy lichtarze. 

3.05.2009r. - 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. Sławomir Podlach – 
redemptorysta z Barda Śląskiego. 

10.05.2009r. – W kościele filialnym w Koźmińcu odbyła się Uroczystość  I Komunii św. 
Przystąpiło do niej 9. chłopców. W darze ołtarza rodzice ufundowali trzy lichtarze 



12.05.2009r. – Odbyła się pielgrzymka dziękczynna za I Komunię św. do Sanktuarium  Matki 
BoŜej StraŜniczki Wiary w Bardzie Śląskim. 

12.05. – 15.05.2009r.  - w ramach Tygodnia modlitw  o powołania kapłańskie i zakonne, 
 gościła w naszej parafii siostra Danuta Szewc ze Zgromadzenia SłuŜebnic Matki Dobrego 
Pasterza. Siostra odwiedziła szkoły w Nowej Wsi i Koźmińcu, spotkała się ze starszymi dziećmi 
i młodzieŜą w czasie katechez, ze wspólnotą oazową  i Eucharystycznym Ruchem Młodych. 
PrzybliŜyła Ŝycie i działalność Zgromadzenia, przedstawiła teŜ problemy misji i misjonarek. 

6.06.2009r. – MłodzieŜ z naszej parafii uczestniczyła w  13. Ogólnopolskim Spotkaniu 
Młodych LEDNICA 2008.  

16.06.2009r. – Zakończyliśmy prace związane z podświetleniem kościoła parafialnego w 
Nowej Wsi. Koszt iluminacji kościoła wyniósł 6. tys. zł. 

19.06.2009r. – W obu kościołach naszej parafii zostały odprawione  uroczyste Msze św. 
zakończenie Roku szkolnego. 

30.06.2009r. – Odbyła się pielgrzymka parafialna na Jasną Górę i do Sanktuarium Matki 
Boskiej Królowej Rodzin w Leśniowie. Uczestniczyło w niej 54 Parafian. Do kościoła w Nowej 
Wsi został zakupiony ornat koloru zielonego. 

2.07.2009r. – Odbyła się tradycyjna pielgrzymka do naszego dekanalnego sanktuarium w 
Lutynii. 

6.07. – 10.07. – Po raz kolejny dziewczęta z naszej parafii uczestniczyły w rekolekcjach w 
Domu Sióstr Pasterzanek w Szaflarach. 

16.07. – W parafialnej pielgrzymce do Lichenia uczestniczyło 56 osób. 

W lipcu została wprowadzona Nowenna do Świętego Józefa, która jest odprawiana w kaŜdą 
środę po Mszy św. 

16.08.   – w Nowej Wsi odbyły się Gminne DoŜynki. 

Do kościoła w Koźmińcu został zakupiony ornat koloru zielonego (990zł.). 

01.09.2009r.  – W obu naszych kościołach zostały odprawione okolicznościowe Msze św.  Z 
okazji rozpoczęcia Nowego Roku Szkolnego.  Dyrekcji, nauczycielom i dzieciom na kolejny 
rok nauki Ŝyczymy – SZCZĘŚĆ BOśE! 

06.09.2009r.  – W kościele filialnym w Koźmińcu została odprawiona uroczysta Msza 
Dziękczynna za tegoroczne plony. 

06.09.2009r.   – Od tej niedzieli, w kaŜdą I niedzielę miesiąca, w obu kościołach, po kaŜdej 
Mszy św. odbywać się będzie krótka Adoracja Najświętszego Sakramentu. 

13.09.2009r.  – W Koźmińcu w kościele filialnym p.w. PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego 
przeŜywaliśmy uroczystości odpustowe. Sumę odpustową i kazania na  wszystkich 
 niedzielnych mszach wygłosił franciszkanin z Jarocina o. Sylwin Wojdanowicz. 



13.09.2009r. – Przedstawiciele Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej odpowiedzieli na   
zaproszenie Księdza Biskupa i udali się do Kotłowa, gdzie miała miejsce koronacja obrazu 
Matki BoŜej. Myślą przewodnią tej historycznej  uroczystości było hasło: „Przy sercu swoim, 
zjednocz nas, Maryjo”.  Do Kotłowa przybyło 11. biskupów, Eucharystii przewodniczył 
metropolita poznański abp Stanisław Gądecki. 

19.09.2009r. – Z okazji święta św. Stanisława Kostki – patrona  dzieci i młodzieŜy,   
tradycyjnie juŜ -  w kościele w Nowej Wsi została odprawiona Msza św. w intencji  dzieci i 
młodzieŜy parafii. Po Mszy św. wszyscy zgromadzili się w gościnnych  ogrodach 
proboszczowskich przy ognisku, na wspólnej zabawie i pieczeniu kiełbasek, ufundowanych 
przez ks. Proboszcza. 

19.09.2009r. – Udział przedstawiciela Akcji Katolickiej z naszej parafii w Konferencji 
wygłoszonej w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu przez dra Wasilewskiego  na temat 
alternatywnej do „in vitro” metody leczenia niepłodności. 

20.09.2009r. – Od 10. lat na Górze KrzyŜa w pierwszą niedzielę po święcie PodwyŜszenia  
KrzyŜa św. wierni diecezji spotykają się z Księdzem Biskupem.   Nie zabrakło na tym spotkaniu 
i naszych Parafian. 

20.09.2009r. – Przedstawiciele naszej parafii uczestniczyli w uroczystości otwarcia X 
Międzynarodowego Kongresu Józefologicznego w Kaliszu. Najpierw w  Sanktuarium 
 Świętego Józefa rozpoczęła się prezentacja gości kongresowych, która zrobiła na wszystkich 
ogromne wraŜenie. Ks.dr Andrzej Latoń,  Prezes Polskiego Studium Józefologicznego ze 
wzruszeniem i serdecznie powitał  przybyłych do Świętego Józefa z róŜnych stron świata.  W 
homilii Ksiądz Biskup zaprezentował  podstawowe cele Kongresu, wyjaśnił treść zawartą w 
haśle: Święty Józef, Patron na nasze czasy i mówił o oczekiwaniach   związanych z 
Kongresem.  List od Ojca św. odczytał Kustosz Kaliskiego Sanktuarium Świętego Józefa Ks. 
Prał. Jacek PLOTA.  Następnie odbyło się przekazanie relikwii Bł. Brata Andrzeja z Kanady,   a 
później  poświęcenie Centrum Józefologicznego. 

21-29.09.2009r. – odbyła się  pielgrzymka do Medziugorje. 

10.10.2009r. -  W Sanktuarium Matki BoŜej Łaskawej w Tursku odbyło się VII Modlitewne 
Czuwanie RóŜańcowe Akcji Katolickiej Diecezji Kaliskiej. W czuwaniu wzięli udział 
przedstawiciele naszego parafialnego oddziału Akcji Katolickiej. Z racji Roku Kapłańskiego, 
główną intencją tego czuwania objęci zostali kapłani. My szczególnie poleciliśmy w 
modlitwach naszego Księdza Proboszcza. 

11.10.2009r. -  Wraz z całym Kościele w Polsce obchodziliśmy  IX Niedzielę Papieską pod 
hasłem „Jan Paweł II – PapieŜ Wolności”. 

 13.10.2009r.  - W Gminnej Bibliotece w Dobrzycy  odbył się konkurs poświęcony Ŝyciu i 
działalności św. Maksymiliana Marii Kolbego. W konkursie uczestniczyli uczniowie szkół z 
terenu dekanatu dobrzyckiego. Nie zabrakło teŜ dzieci z obu szkół naszej parafii. Kasia 
Dymowska z Koźmińca otrzymała wyróŜnienie. Gratulujemy! 

 16.10.2009r.   - dla  uczczenia 31. rocznicy wyboru naszego rodaka na Stolicę Piotrową,  po 
Mszy św. uczniowie Zespołu Szkół w Nowej Wsi  przypomnieli w programie słowno 



muzycznym przesłania Jana Pawła II.  Mamy nadzieję, Ŝe skłoniło to do refleksji  nad tym,  ile 
w nas zostało z testamentu PapieŜa. Niech pamięć o Nim i Jego nauka jak najdłuŜej gości w 
naszych sercach, bo to nadzieja na lepsze jutro. 

24.10.2009r.  – Członkowie Grupy Modlitwy św. o. Pio (26 osób) wzięli udział w II 
Diecezjalnym Spotkaniu Grup i Czcicieli św. o. Pio w Wołczynie. 

24.10.2009r. -  W tragicznym wypadku zginął śp. Rafał Szkudłapski, który załoŜył i 
aktualizował naszą parafialną stronę internetową. Niech Dobry Bóg wynagrodzi Jemu to dzieło. 
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie. 

 25.10.2009r. – W naszej parafii obchodziliśmy Niedzielę Powołań z udziałem kleryków 
naszego seminarium. 

W diecezjalnym konkursie plastycznym  pod hasłem: ,,Święty Józef - nasz patron", 
zorganizowanym przez Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Kaliskiej i Centrum 
Józefologiczne w ramach X Międzynarodowego Kongresu Józefologicznego, wzięli udział 
takŜe uczniowie z naszej parafii. Uczennica Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi  Julia Kulińska 
zajęła II miejsce w kategorii dzieci młodszych. Biorąc pod uwagę fakt, Ŝe na konkurs wpłynęło 
1300 prac, jest to wielkie wyróŜnienie. Julce gratulujemy, a innych zachęcamy do brania 
udziału  w podobnych konkursach.  

21.11.2009r.  - Zawiązała się  druga Margaretka w naszej parafii. Od 21 listopada (Ofiarowanie 
NMP) swoją modlitwą otoczyła ona Ks. Biskupa Stanisława Napierałę.  

29.11.2009r. - Kolejna – 27. osobowa grupa młodzieŜy z naszej parafii ukończyła cykl               
25. spotkań w ramach  KATECHEZY PARAFIALNEJ  DLA MŁODZIEśY 
PONADGIMNAZJALNEJ przygotowującej do SAKRAMENTU MAŁśEŃSTWA.  

Wytrwałej młodzieŜy – serdecznie gratulujemy i Ŝyczymy, by te spotkania, które miały 
skłaniać do przemyśleń i pracy nad sobą, pomogły we właściwym odczytaniu swojego 
powołania i drogi Ŝyciowej. 

5.12.2009r. -  w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu odbyły się obchody  Diecezjalnego Dnia 
Świętości śycia. Po bardzo ciekawej konferencji dotyczącej małŜeństwa i rodziny, JE Ksiądz 
Biskup Teofil Wilski przewodniczył Eucharystii. Nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu o 
tematyce prorodzinnej dla młodzieŜy, ogłoszonego przez Pro Familia, a następnie wspólna 
agapa. Nie zabrakło na tym spotkaniu przedstawicieli naszej parafii. 

W ostatnim czasie nasza Parafialna Rada Duszpasterska odbyła dwa spotkania. Głównym celem 
posiedzeń było utworzenie i zatwierdzenie Parafialnego Programu Duszpasterskiego na rok 
2010. Program ten będzie rozdawany w czasie kolędy i  w ten sposób – zgodnie z zaleceniem 
Synodu - dotrze do kaŜdej rodziny w parafii. 

Parafialny Oddział CARITAS na przedświątecznym spotkaniu ustalił formę pomocy 
świątecznej dla rodzin znajdujących się w trudnym połoŜeniu. 

Zakończyły się prace związane z połoŜeniem nowego dachu i rynien na probostwie i na 
budynku gospodarczym. Został takŜe ocieplony dach na probostwie.  



25.12.1009r. - Mamy w parafii trzecią Margaretkę. Tym razem nowi Członkowie Apostolatu 
postanowili objąć  modlitwą o. Jacka Leśniarka OMI, misjonarza z Ukrainy – a prywatnie 
przyjaciela naszego proboszcza, który juŜ kilka razy przebywał w naszej parafii i zyskał sobie 
sympatię wiernych. Członkowie tejŜe Margaretki złoŜyli swoje przyrzeczenie po Posterce.  

28.12.2009r. – Rozpoczęły się Odwiedziny Duszpasterskie, które będą trwać do 25 stycznia. 

31.12.2009r. – W obu naszych kościołach zostały odprawione uroczyste Msze św. i 
okolicznościowe naboŜeństwa, w czasie których dziękowaliśmy Panu Bogu za łaski roku 2009. 

W 2009r. odnotowaliśmy w Księgach parafialnych: 30 chrztów, 11 ślubów i 18 pogrzebów. 

Zostało rozdanych ponad 63 tys. Komunii św.  

 


