
Rok 2010 
6. stycznia 2010r.  – w Uroczystość Objawienia Pańskiego w kościele parafialnym, 

po wieczornej Mszy św. i jasełkach przedstawionych przez uczniów Szkoły Podstawowej w 
Nowej Wsi, nastąpiło ogłoszenie wyników konkursu:   „W MOJEJ RODZINIE UCZĘ SIĘ 
MIŁOŚCI”. Konkurs został przeprowadzony przez parafialny oddział Akcji Katolickiej 
naszej parafii dla dzieci  i młodzieŜy dekanatu dobrzyckiego. Na konkurs wpłynęło 121 prac 
z parafii dekanatu. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy,  a najlepsi piękne 
nagrody ufundowane przez Księdza Proboszcza. 

          
         30. stycznia 2010r.   -   Przedstawiciele naszej parafii uczestniczyli w Spotkaniu 
Opłatkowym Doradców śycia Rodzinnego Rejonu  Ostrowskiego,  które odbyło się w 
Parafii Miłosierdzia BoŜego w Ostrowie Wlkp. Sobotnie popołudnie zgromadziło na 
Eucharystii  i spotkaniu w domu parafialnym ludzi, którzy działają na rzecz obrony Ŝycia, 
małŜeństwa i rodziny. Choć spotkanie przebiegało w świątecznym nastroju, uczestnicy  
podejmowali w dyskusji wiele waŜnych tematów dotyczących pracy Duszpasterstwa Rodzin 
naszej diecezji.                             
          

30. stycznia 2010r.  - Przedstawiciele Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej naszej 
parafii uczestniczyli w  Diecezjalnym Spotkaniu Opłatkowym Akcji Katolickiej. 
Rozpoczęło się ono o godz. 10,00  Mszą Świętą w kościele pod wezwaniem PodwyŜszenia 
KrzyŜa Świętego w Raszkowie. Mszy św. przewodniczył Ksiądz Biskup Stanisław 
Napierała. Następnie po przejściu do Gimnazjum, przy wspólnym stole obejrzeliśmy 
spektakl teatralny „W poszukiwaniu Świętego Mikołaja. Na ratunek świętom BoŜego 
Narodzenia” w wykonaniu młodzieŜy z Teatru Niepokojów Twórczych. WaŜne informacje 
przekazały teŜ władze Akcji. Później  podzieliliśmy się opłatkiem i wysłuchaliśmy 
skierowane do nas słowo Księdza  Biskupa.                                                        
                                                                  
31. stycznia 2010r.  - Do obu kościołów naszej parafii na zaproszenie Księdza Proboszcza 
przybyły dzieci z rodzicami i dziadkami na specjalne okolicznościowe błogosławieństwo. 
Była to teŜ okazja do wspólnego śpiewu kolęd przy Ŝłóbku. W czasie indywidualnego 
błogosławieństwa młodzieŜ oazowa prowadziła wspólne kolędowanie.  

  

2. lutego 2010r.    – Powstały w Nowej Wsi dwie kolejne  Margaretki, które objęły 
swoją modlitwą Księdza Biskupa Teofila Wilskiego oraz byłego Proboszcza ks. kanonika 
Ludwika Mikołajczyka. W Koźmińcu powstała Margaretka, modląca się za Księdza 
Proboszcza Roberta Dadacza. To juŜ szósta Margaretka w naszej parafii.                          
          

25. lutego 2010r.   -  W kościele w Nowej Wsi został zamontowany cyfrowy rzutnik 
tekstu. Składam serdeczne podziękowanie osobie, która tę inwestycję  sfinansowała. Bóg 
zapłać.                                                                                                                                   

13. –  18. marca 2010r.   – Odbyły się Rekolekcje Wielkopostne, które wygłosił o. 
Jacek Leśniarek – OMI – misjonarz pracujący na Ukrainie.                                         

  



BĄDŹMY ŚWIADKAMI MIŁOŚCI  W MAŁśEŃSTWIE I RODZINIE -  hasło 
to, nawiązujące do hasła obecnego roku duszpasterskiego było przesłaniem,  towarzyszącym 
młodym ludziom, którzy w sobotnie wieczory i niedzielne popołudnia Wielkiego Postu 
odbywali spotkania przygotowujące ich do przyjęcia Sakramentu 
MałŜeństwa….KATECHEZĘ PRZEDMAŁśEŃSKĄ, tematycznie dostosowaną do 
obowiązującego programu ukończyły 24. osoby.                                                                
          

25. marca 2010r.   –  W 18. rocznicę ustanowienia naszej Diecezji, w Katedrze 
kaliskiej  została odprawiona uroczysta  Msza św., której przewodniczył JE Ksiądz Biskup 
Stanisław Napierała. Nie zabrakło na tej Mszy przedstawicieli naszej parafii.                      

25. marca 2010r.  – W Uroczystość Zwiastowania  NMP, obchodzona jest  jako 
Dzień Świętości śycia.  Po raz kolejny grupa wiernych z naszej parafii (13 osób)  włączyła 
się w piękne dzieło  DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO. Swoją 
deklarację podjęcia modlitwy w  obronie Ŝycia, chętni  potwierdzili wpisując się do 
parafialnej Księgi Duchowej Adopcji.                           

  
25. marca 2010r.   –  swoje ślubowanie modlitwy za kapłanów złoŜyli Członkowie 

dwóch kolejnych Margaretek w naszej parafii. Siódma Margaretka otoczyła modlitwą 
proboszcza ks. Roberta Dadacza,   a ósma ks.  Kanonika dziekana Stanisława Wnuka.     
          

28. marca  -  W Niedzielę Palmową przedstawiciele naszej parafii – po raz kolejny -  
uczestniczyli w diecezjalnych obchodach XXV Światowego Dnia MłodzieŜy, które odbyły 
się przy KrzyŜu Jubileuszowym na w homilii zachęcał zebranych, aby poszli za Chrystusem 
i w Nim znaleźli źródło szczęścia.  W tym roku była to jedenasta pielgrzymka młodzieŜy na 
Górę KrzyŜa. Spotkanie odbyło się szczycie Kobylej Góry, zwanej Górą KrzyŜa. Mszy św. 
przewodniczył biskup kaliski Stanisław Napierała, który  pod hasłem: „Abyście umieli zdać 
sprawę z nadziei, która jest w was”. Pielgrzymka rozpoczęła się przy Ośrodku Duchowości 
"Samotnia" w Parzynowie, skąd po poświęceniu palm młodzieŜ wraz z księdzem Biskupem 
wyruszyła na szczyt Góry KrzyŜa. Po Mszy św. zaproszono wszystkich na pyszny Ŝurek. 
Spotkanie zakończył koncert zespołu Triquetra. 
 1 kwietnia 2010r.   - po liturgii Wielkiego Czwartku,  w obu kościołach naszej parafii, 
 adorując Pana Jesusa w Najświętszym Sakramencie, modliliśmy się w intencji kapłanów   
i powołań kapłańskich         

2. kwietnia 2010r.   - w Wielki Piątek przypadała 5. rocznica odejścia Jana Pawła II do 
domu Ojca. MłodzieŜ oazowa poprowadziła z tej okazji  adorację w intencji beatyfikacji 
naszego Wielkiego Rodaka.         

  10. kwietnia 2010r.    - w WyŜszym Seminarium Duchownym w Kaliszu odbyło się 
zebranie sprawozdawczo wyborcze Rady Diecezjalnej Akcji Katolickiej, w którym 
uczestniczyli prezesi Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej. Nie zabrakło na tym 
spotkaniu prezesa naszego oddziału. 

13. kwietnia 2010r.   - w kościele parafialnym – z okazji 70. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej – z 
inicjatywy Dyrekcji Zespołu Szkół w Nowej Wsi została odprawiona Msza św. w intencji ofiar 
Katynia – tych sprzed 70. lat, jak równieŜ ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego z 10. 
kwietnia.     



 25. kwietnia 2010r.     – w kościele parafialnym  w Nowej Wsi po raz pierwszy Pana 
Jezusa do swoich serc przyjęło 13. dzieci. W darze ołtarza Rodzice ufundowali do kościoła 
ornat z wizerunkiem MB Częstochowskiej. Bóg zapłać.     

28. kwietnia 2010r.   -  w Diecezji Kaliskiej przez trzy dni gościły relikwie św. Jana 
Marii Vianney’a - proboszcza  z Ars. Nasza parafia została zaproszona do modlitwy w kościele 
św. Marcina  w  Jarocinie. Był to czas szczególnej modlitwy dziękczynnej za kapłanów oraz 
prośby o nowe, święte powołania.                                 

  

Dzień 29. kwietnia Konferencja Episkopatu Polski ustanowiła Dniem Męczeństwa 
Duchowieństwa Polskiego, a jego organizację powierzyła naszej Diecezji. Ten wybór nie jest 
przypadkowy, bowiem po drugiej wojnie światowej, księŜa, którzy przeŜyli obóz 
koncentracyjny w Dachau, przybywali co roku, właśnie 29. kwietnia, do Sanktuarium św. 
Józefa  w Kaliszu, by dziękować za cudowne ich ocalenie za wstawiennictwem św. Józefa. W 
tym roku przedstawiciele naszej parafii – wraz z Księdzem Proboszczem – uczestniczyli w 
Bazylice św. Józefa  w Kaliszu w uroczystej Mszy św. z udziałem księŜy delegatów z całej 
Polski.                                                                                                                                   

2. maja 2010r.    - w kościele w Koźmińcu 7.osobowa grupa dzieci po raz pierwszy 
przyjęła Pana Jezusa do swoich serc. DuŜym zaskoczeniem – nie tylko dla dzieci – był fakt, Ŝe 
Eucharystii przewodniczył ksiądz Biskup Piotr Malczuk, biskup pomocniczy diecezji odesko – 
symferopolskiej. Rodzice w darze ołtarza ofiarowali trybularz.                                                     

3. maja 2010r.    - W kościele w Nowej Wsi odbyły się uroczystości odpustowe, które 
rozpoczęły się  w Wigilię Odpustu na cmentarzu parafialnym, a zakończyły sumą odpustową 3. 
maja. Uroczystościom przewodniczył JE ks. bp Piotr Malczuk. Obecność księdza biskupa oraz 
piękna oprawa, nadały uroczystościom odpustowym podniosły charakter.                
                                       

12. maja 2010r.   - dzieci Pierwszokomunijne z naszej parafii udały się z pielgrzymką 
dziękczynną do Sanktuarium Matki BoŜej StraŜniczki Wiary w Bardzie Śląskim. W drodze 
powrotnej odwiedziliśmy takŜe Park Jurajski.                                                                      

W maju 2010r.     - zgodnie z zarządzeniem powizytacyjnym, na strychu probostwa 
stworzyliśmy pokój gościnny wraz z łazienką. Zostały teŜ wymienione wszystkie okna na 
strychu probostwa.                                                                                                               

17. maja 2010r.    - odbyła się ogólno-diecezjalna pielgrzymka na Jasną Górę.  
Pielgrzymka była formą zaproszenia Matki BoŜej do Jej Peregrynacji w Kopii Obrazu 
Jasnogórskiego w naszej diecezji. Z naszej parafii w tej pielgrzymce uczestniczyło 36 
osób.                    

29. maja 2010r.   - w kościele w Koźmińcu został zamontowany cyfrowy monitor tekstu. 
Koszt inwestycji wyniósł 6 800zł.                                                                              

W miesiącu maju przy wszystkich kapliczkach  i krzyŜach przydroŜnych parafii – 
odświeŜonych i odnowionych z tej okazji - odbywały się naboŜeństwa majowe z udziałem 



księdza Proboszcza. NaboŜeństwa te gromadziły bardzo wielu Parafian. Informację o tym 
wydarzeniu zamieścił dwutygodnik diecezjalny: „Opiekun”.                                       

  

         12. czerwca 2010r.   - rozstrzygnięty został ogłoszony przez Radę Duszpasterską i 
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej naszej parafii Konkurs dla Dekanatu Dobrzyckiego pod 
hasłem: „Przychodzi do nas Matka BoŜa”. Był on jednym  z elementów przygotowania do 
peregrynacji Matki BoŜej w kopii obrazu Jasnogórskiego. Konkurs odbywał się w róŜnych 
kategoriach wiekowych.  Wpłynęło na konkurs 177. prac z parafii dekanatu. Były to prace 
literackie, przestrzenne plastyczne - wykonywane najróŜniejszymi technikami oraz prezentacje 
multimedialne. Komisja konkursowa miała trudne zadanie, by wyłonić prace najciekawsze. 
Brano pod uwagę nie tylko nakład pracy, oryginalność, ale teŜ związek z tematyką. Ostatecznie 
wyłoniono zwycięzców. Nagrodzono i wyróŜniono wiele prac. Ogłoszenie wyników oraz 
wręczenie nagród i okolicznościowych dyplomów - ufundowanych przez Księdza Proboszcza 
nastąpiło w sobotę 12 czerwca. 

          

1. lipca 2010r.   - odbyła się  tradycyjna pielgrzymka do naszego dekanalnego 
sanktuarium w Lutyni.                     

  

5.-10. lipca 2010r.   – dziewczęta  z naszej parafii uczestniczyły w rekolekcjach dla 
młodzieŜy Ŝeńskiej   w Domu Sióstr Pasterzanek w Szaflarach.                                                     

13. lipca 2010r.   - odbyła się parafialna pielgrzymka do Lichenia. Uczestniczyło w niej 
59 osób.                         

  

23. – 26. sierpnia 2010r.  - odbyła się pielgrzymka do Matki Boskiej Ostrobramskiej i 
Sanktuarium BoŜego Miłosierdzia w Wilnie. W czasie tej pielgrzymki nawiedziliśmy takŜe 
Sanktuarium  Maryjne  w Gietrzwałdzie, modliliśmy się przy grobie bł. Ks. Jerzego Popiełuszki 
na warszawskim śoliborzu i u Matki Boskiej Licheńskiej oraz  w Niepokalanowie. 
Zwiedzaliśmy takŜe Mikołajki, Warszawę  i Troki. 

          

29. sierpnia 2010r. -  rolnicy z Nowej Wsi, Bud, Wyk, Cegielni i Polskich Olędrów 
dziękowali Bogu za tegoroczne plony. Po uroczystej Mszy św., która została odprawiona o g. 
13,oo, przy sali wiejskiej odbyła się część obrzędowa a następnie zabawa taneczna.                    

          

1. września 2010r.   - w obu naszych kościołach zostały odprawione uroczyste Msze św., 
podczas których modliliśmy się o BoŜe błogosławieństwo dla dzieci, nauczycieli i 
wychowawców w nowym roku szkolnym. 



          

11. września 2010r.   – przedstawiciele naszej parafii uczestniczyli  na Placu św. Józefa 
w Kaliszu  w uroczystym rozpoczęciu w naszej diecezji Peregrynacji Matki BoŜej w kopii 
obrazu Jasnogórskiego.  

          

12.  września 2010r.   – w Koźmińcu odbyły się uroczystości odpustowe ku czci 
PodwyŜszenia KrzyŜa świętego. Sumę odpustową, połączoną z dziękczynieniem za Ŝniwa 
odprawił i kazanie wygłosił o. Ludwik Stefański, pasjonista z Sadowia. Jak co roku uroczystość 
uświetniła swoją grą orkiestra dęta.          

          

19. września 2010r.   – po raz kolejny przedstawiciele naszej parafii uczestniczyli w 
spotkaniu na Górze KrzyŜa Jubileuszowego. Spotkanie rozpoczęło się w Samotni u podnóŜa 
góry. Stamtąd  nastąpiło przejście  pod krzyŜ, gdzie Ksiądz Biskup Stanisław Napierała 
odmówił razem z diecezjanami   Koronkę do BoŜego Miłosierdzia, a następnie przewodniczył 
Mszy Świętej.                 

  

20. września 2010r.   -  z inicjatywy i na zaproszenie Księdza Proboszcza odbyło się w 
naszej parafii spotkanie dzieci z okazji święta  patrona – Stanisława Kostki.Po specjalnie 
odprawionej Mszy św., na którą dzieci przybyły wraz z rodzicami, odbyło się pełne radości 
spotkanie w ogrodzie przy probostwie. Najpierw zabawy i konkursy prowadzone przez 
wspólnotę oazową, w nagrodę słodkości, a później  pyszne kiełbaski smaŜone  w ognisku, 
ufundowane przez   ks. proboszcza.                                                                                      

  

26. września 2010r.    - na kolejnym spotkaniu zebrali się członkowie Parafialnego 
Oddziału Akcji Katolickiej.  Między innymi ustalono plan działania na najbliŜszy okres. 
Zapoznano się teŜ z najnowszymi  materiałami formacyjnymi.                                                      

W niedzielę 10. października 2010r.   - juŜ po raz dziesiąty obchodzony był w całym 
kraju Dzień Papieski. W tym roku pod hasłem „Jan Paweł II – odwaga świętości”.  W kościele 
parafialnym  w Nowej Wsi w godzinie Apelu Jasnogórskiego odbyło się,  prowadzone przez 
młodzieŜ oazową, spotkanie modlitewne poświęcone  naszemu Wielkiemu Rodakowi.     W obu 
kościołach przeprowadzona teŜ została  zbiórka pieniędzy na rzecz Fundacji Dzieło Nowego 
Tysiąclecia, która prowadzi program stypendialny dla uzdolnionej młodzieŜy.                         

  

3. października  2010r.   – w Wołczynie odbyło się   IV Spotkanie  Grup Modlitwy i 
Czcicieli Św. Ojca Pio. Z naszej parafii w tym spotkaniu uczestniczyły  23. osoby.            
                                                



W niedzielę 24 października 2010r. - w całej Polsce odbyło się liczenie wiernych 
uczestniczących we Mszy św. W naszej parafii frekwencja wyniosła:                                  
                    

*) w Nowej Wsi 65,7%;                                       

  

*)w Koźmińcu 39,6%.                                                                                                

21. listopada 2010r.  - w Uroczystość Chrystusa Króla – patronalne święto Akcji 
Katolickiej, przedstawiciele naszego parafialnego oddziału uczestniczyli w Bazylice św. Józefa 
w Kaliszu w spotkaniu  z Księdzem Biskupem Stanisławem Napierałą. Uroczystą Mszę św. 
poprzedziła wspólna modlitwa i  konferencja  Ks. Krzysztofa Ślicznego: „Wskazania Ojca Pio 
dla Akcji Katolickiej”. Później słowo Księdza Biskupa i wspólna agapa.                            
                    

  

W niedzielę 28. listopada 2010r. -  w  kościele parafialnym w Nowej Wsi, kolejna juŜ – 
tym razem  26.osobowa grupa młodzieŜy, otrzymała zaświadczenia o ukończeniu 
KATECHEZY PARAFIALNEJ  DLA MŁODZIEśY PONADGIMNAZJALNEJ będącej 
jednocześnie przygotowaniem bliŜszym do zawarcia SAKRAMENTU MAŁśEŃSTWA. 
Wytrwałej młodzieŜy, która uczestniczyła w 25. spotkaniach – serdecznie gratulujemy  i 
Ŝyczymy, by te spotkania, skłaniające do przemyśleń i pracy nad sobą, pomogły w dalszych 
przygotowaniach do realizacji swego Ŝyciowego powołania. 

          

28. listopada 2010r.   -  w pierwszą niedzielę Adwentu ukazał się 50. numer naszej 
parafialnej gazetki Salve Regina.                                                               

  

2. grudnia 2010r.    – jak w kaŜdy pierwszy czwartek miesiąca Msza św. w intencji 
rodzin parafii  i w obronie Ŝycia poczętego oraz w obu kościołach NaboŜeństwo do Świętej 
Rodziny. W tym miesiącu miały te spotkania charakter szczególny, bo odbywały się w 
łączności modlitewnej z Ojcem Świętym oraz z obchodami Dnia Świętości śycia  w naszej 
diecezji. 

          

4. grudnia 2010r. -  obchodzony jest w naszej diecezji  Dzień Świętości śycia. Główne 
uroczystości odbyły się w Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Nie zabrakło tam 
przedstawicieli naszej parafii. Po wysłuchaniu przejmującego wykładu – świadectwa p. 
Małgorzaty Trybuły: Być dobrą Matką, to Ŝyć jak Maryja, została odprawiona  Msza św. pod 
przewodnictwem  Księdza Biskupa Teofila Wilskiego  z udziałem dekanalnych duszpasterzy 
rodzin. Następnie nastąpiło zawierzenie rodzin św. Józefowi oraz rozstrzygnięcie konkursów 
dla dzieci i młodzieŜy. Spotkanie zakończyła wspólna agapa.  



  
Uczennice z naszej parafii, których prace zakwalifikowały się do udziału w 

konkursach diecezjalnych, odniosły duŜy sukces. Na kilkadziesiąt prac, które wpłynęły z 
całej diecezji,  w kategorii szkół podstawowych – „Dziękuję Ci, Mamo za dar Ŝycia” - II 
miejsce zajęła praca Klaudii Kramarczyk z Wyk, a wyróŜnienia otrzymały prace uczennic  
z Koźmińca - Kasi BłaŜejczyk i Kasi Dymowskiej.  W kategorii gimnazjum – „Nie lękam 
się, moja Mama mnie kocha”, wyróŜniono list do mamy Zuzanny 
Cierniewskiej                  z Koźmińca. Dziewczęta otrzymały dyplomy podpisane przez ks. 
Biskupa Teofila i piękne nagrody ksiąŜkowe. Serdecznie gratulujemy i zachęcamy – 
równieŜ innych - do udziału w kolejnych konkursach. 

  
6. grudnia 2010r.   –  tradycyjnie juŜ - w obu kościołach  naszej parafii, dzieci 

biorące udział w Roratach, odwiedził szczególny gość – św. Mikołaj w biskupim stroju. 
Radości było wiele,  a wszystkie dzieci  otrzymały słodkie upominki.  

  
7. grudnia 2010r.   - Parafialny Oddział CARITAS odbył swoje przedświąteczne 

spotkanie.  Ustalono, w jakiej   formie zostanie udzielona  pomoc świąteczna rodzinom 
znajdującym się w trudnym połoŜeniu. 

Parafialny Zespół CARITAS wprowadził  kolejną formę działalności. Od poniedziałku 
po III Niedzieli Adwentu rozpoczęła  się w salce domu parafialnego w Nowej Wsi zbiórka i 
wydawanie odzieŜy. Często bywa tak, Ŝe mamy rzeczy, których nie nosimy, a nie bardzo 
wiemy, co z nimi zrobić.  A są wśród nas tacy, którym te rzeczy się przydadzą. Wszystkich, 
którzy chcieliby wspomóc innych i oddać rzeczy – czyste i niezniszczone – zapraszamy  we 
wtorki po trzeciej niedzieli kaŜdego miesiąca  - od g. 13,oo do 15,oo; wydawanie rzeczy 
następnego dnia (w środy) równieŜ od  g. 13,oo do 15,oo.                                          

 8. grudnia 2010r. -   w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP  - zostały 
poświęcone  medaliki dla dzieci przygotowujących się do   I Komunii św. oraz odbyło się 
spotkanie z ich Rodzicami. 

  
15. grudnia 2010r.   – Parafialna Rada Duszpasterska  spotkała się, by utworzyć i 

zatwierdzić Parafialny Program Duszpasterski na rok 2011.  
  
27. grudnia 2010r.   – rozpoczęły się Odwiedziny Duszpasterskie. 
  
31. grudnia 2010r.   - w czasie Mszy św. i naboŜeństwa w obu kościołach 

dziękowaliśmy Stwórcy za łaski roku 2010. 

  

W roku 2010 w księgach parafialnych odnotowaliśmy: 29 chrztów,  12 ślubów i 17 
pogrzebów. W obu naszych kościołach łącznie rozdaliśmy ponad  69 tys. Komunii św.   

 


