
Rok 2011 
             2. stycznia 2011r. -  w niedzielne popołudnie, w obu naszych kościołach 

zgromadzili się rodzice i dzieci na wspólne śpiewanie kolęd przy Ŝłóbku. Z racji święta 

Młodzianków, dzieci otrzymały okolicznościowe indywidualne błogosławieństwo. 

           MłodzieŜ oazowa  sprawiła mieszkańcom Koźmińca miłą niespodziankę, 

kolędując po domach. Po zaśpiewaniu kolędy                                   i przedstawieniu krótkiej 

scenki, młodzi kolędnicy składali domownikom Ŝyczenia. Oazowicze twierdzą, Ŝe bawili się 

świetnie,   a ich radość jest tym większa, Ŝe połączyli przyjemne  z poŜytecznym – tym, co 

zebrali w czasie kolędowania wsparli misje.  Wzmiankę o tej akcji młodzieŜy zamieścił 

„Opiekun”.  

         6. stycznia 2011r. - w Uroczystość Objawienia Pańskiego, po przedstawieniu 

jasełkowym w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół  w Nowej Wsi,  ogłoszone zostały wyniki 

konkursu „Rodzinnych wspomnień czar…” To kolejny juŜ konkurs dla dzieci i młodzieŜy z 

dekanatu dobrzyckiego ogłoszony przez Radę Duszpasterską  i Oddział Akcji Katolickiej 

naszej parafii. Tematem konkursu były wspomnienia najpiękniejszych chwil przeŜytych w 

rodzinie, wydarzeń, które najczęściej i najmilej się wspomina. Wymagało to współpracy 

wszystkich członków rodziny. Taki teŜ był  główny cel konkursu.  

Znalezienie czasu,  by wrócić pamięcią, powspominać  i odnaleźć te momenty, które warto 

nie tylko pamiętać,  ale i powtarzać,  do nich dąŜyć. Przekazać je najmłodszym. 

Na konkurs wpłynęło kilkanaście prac. Oto zwycięzcy 

W kategorii klas 0-III szkoły podstawowej:  

I miejsce  - Piotr BłaŜejczyk  - SP Koźminiec;  

WyróŜnienia  - Agata Szczotka – SP Nowa Wieś i Kamil Ciejka – „0” Koźminiec 

W kategorii klas IV-VI:  

I miejsce - Krzysztof Kaska – SP Koźminiec; 



II miejsce – Weronika Szwałek – SP Nowa Wieś; 

III miejsce – Jakub Szefer – SP Koryta. 

Wszyscy uczestnicy konkursu zostali nagrodzeni,    a nagrody ufundował ks. 

Proboszcz.   O tym wydarzeniu pisał nasz dwutygodnik diecezjalny „Opiekun”.  

       29. stycznia 2011 roku - odbył się w Kobiernie XII FESTIWAL KOLĘD I 

PASTORAŁEK „Przy kobierskim śłóbku”. Festiwal ten gromadzi co roku utalentowaną 

muzycznie młodzieŜ, która ku chwale Boga śpiewa przy kobierskim ołtarzu najpiękniej jak 

potrafi.  

    W tym roku parafia z Nowej Wsi miała aŜ cztery reprezentantki. Dagmara Soczewa 

wystąpiła w kategorii 10-12 lat i za zaśpiewanie góralskiej pastorałki „Oj maluśki, maluśki” 

zdobyła wyróŜnienie.     W kategorii – chóry i zespoły  - wystąpiły 

Dagmara  i Marta Juskowiak oraz Joanna Namysł. Dziewczyny zaśpiewały na głosy śliczną 

kolędę „W Dzień BoŜego Narodzenia”  i równieŜ otrzymały wyróŜnienie. Serdecznie im 

gratulujemy i Ŝyczymy dalszych sukcesów. 

    

            7. – 11. lutego 20011r. – Po raz kolejny dziewczęta z naszej parafii uczestniczyły  w 

rekolekcjach  u Sióstr Pasterzanek  w Szaflarach. Relację Honoraty Kocik z tychŜe 

rekolekcji zamieścił nasz diecezjalny dwutygodnik „Opiekun”: 

Przyjemne z poŜytecznym 

       W czasie tegorocznych ferii znalazłam się w grupie kilku nastolatek z parafii MB 
Królowej Korony Polskiej w Nowej Wsi, którym dane było przeŜyć piękne chwile na 
rekolekcjach dzięki Ŝyczliwości naszego Księdza Proboszcza Roberta Dadacza, który nie 
tylko w całości pokrywa koszt pobytu, ale takŜe zawozi i przywozi na rekolekcje, i jeszcze po 
drodze zaskakuje dodatkowymi atrakcjami. Czyni tak przynajmniej dwa razy w roku – od 
kilku lat.  Rekolekcje, w których uczestniczyłyśmy od 7 do 11 lutego, odbyły się w Domu 
Zgromadzenia SłuŜebnic Matki Dobrego Pasterza w Szaflarach. To bezhabitowe 
zgromadzenie powstało 21 listopada 1895 roku w Warszawie i  zostało załoŜone przez bł. 
ojca Honorata Koźmińskiego. W rekolekcjach brały udział dziewczęta z całej Polski. Dały 
nam chwile wytchnienia od codzienności, pozwoliły zaczerpnąć nowych sił. Dzięki nim 
kaŜda z nas miała czas na refleksję. Rekolekcje pomogły nam przemyśleć nasze powołane 



i co jest dla nas najwaŜniejsze. Na modlitwę gromadziłyśmy się w kaplicy, to właśnie tam 
uczestniczyłyśmy w porannej jutrzni, nieszporach, Mszy Świętej, konferencjach i wieczornej 
modlitwie. Nad przebiegiem rekolekcji czuwała s. Danuta Szewc, która troszczyła się o nas 
i dbała o atmosferę. Rekolekcje prowadził o. Honorat Wałczyk  - misjonarz z Mariannhill 
z Czeladzi. Opiekowały się nami takŜe inne siostry, które przygotowywały smaczne posiłki 
i troszczyły się o nas. KaŜdy dzień miałyśmy zaplanowany i urozmaicony.   
 Obok bogatego programu rekolekcyjnego, były teŜ niezapomniane chwile poza domem 
rekolekcyjnym, jak wyprawa do Zakopanego, wędrówka po Dolinie Kościeliskiej, spacery po 
okolicznych wzniesieniach, wśród których odmawiana Koronka do Miłosierdzia BoŜego na 
długo pozostanie w naszej pamięci. Niespodzianką, przygotowaną tym razem przez Księdza 
Proboszcza była wizyta w sanktuarium w Łagiewnikach.       
Rekolekcje pomogły nam spojrzeć na świat i Ŝycie z Bogiem i w Nim upatrywać Opiekuna. 
Pragniemy raz jeszcze podziękować ks. Robertowi,               bo wiemy, Ŝe gdyby nie on nie 
byłoby nas w Szaflarach, a Zakopane czy Łagiewniki znałybyśmy tylko z mapy, czy 
opowiadań. 

                                                                                                         Honorata 

 

                 21. marca 2011r. – W Nowej Wsi rozpoczęły się prace związane z ociepleniem 

probostwa i połoŜeniem kostki brukowej wokół kościoła (800 m/2). 

                  Została zakupiona takŜe kostka brukowa (400 m/2), która będzie połoŜona wokół 

kościoła w Koźmińcu. 

            25. marca 2011r.  – W Uroczystość Zwiastowania  NMP, obchodzoną  jako Dzień Świętości 

śycia,  grupa wiernych z naszej parafii – juŜ po raz  piąty -  włączyła się w piękne dzieło  DUCHOWEJ 

ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO. Swoją deklarację podjęcia modlitwy w  obronie Ŝycia, chętni  

potwierdzili wpisem do parafialnej Księgi Duchowej Adopcji.           

          25. marca 2011r.   –  obchodziliśmy   19. rocznicę ustanowienia naszej 

Diecezji.  Z tej okazji  w Katedrze kaliskiej  została odprawiona uroczysta  Msza św., której 

przewodniczył JE Ksiądz Biskup Stanisław Napierała. Po Mszy św. odbyło się spotkanie w 

sali domu parafialnego. Przedstawiciele naszej parafii uczestniczyli w tych rocznicowych 

obchodach. 

                                    

        26. marca 2011r.  - w WyŜszym Seminarium Duchownym w Kaliszu odbyło się zebranie  

Rady Diecezjalnej Akcji Katolickiej, w którym uczestniczyli prezesi Parafialnych Oddziałów Akcji 



Katolickiej.  Dokonano podsumowania minionego roku i wyznaczono zadania na rok następny. Nie 

zabrakło na tym spotkaniu prezesa naszego oddziału.  

                                                                                        

        2 kwietnia 2011r. - po Mszy św., w obu kościołach naszej parafii, spotkaniem 

modlitewnym, poprowadzonym przez młodzieŜ oazową, uczczono szóstą rocznicę odejścia 

do domu Ojca, sługi BoŜego  Jana Pawła II. 

  2 kwietnia 2011r. - rozpoczęły się  w naszej parafii REKOLEKCJE 

WIELKOPOSTNE, które wygłosił o. Rafał  Kwiatkowski – franciszkanin   z Suwałk.   W 

naukach rekolekcyjnych zachęcał do zreflektowania swego Ŝycia i podjęcia trudu pracy nad 

sobą.  

        3 kwietnia 2011r. - w niedzielny wieczór, ulicami Nowej Wsi prowadzona 

była Droga KrzyŜowa. DuŜy krzyŜ, niesiony przez poszczególne stany, wędrował  w asyście 

pochodni i zniczy do kolejnych  stacji, oznaczonych brzozowymi krzyŜami. Na zakończenie 

Drogi KrzyŜowej, wierni złoŜyli na grobach swoich bliskich zapalone znicze,  które nieśli w 

czasie drogi. 

        7 kwietnia 2011r. - podczas Mszy św. z udziałem chorych                  i starszych, 

87 osób przyjęło sakrament namaszczenia chorych. Po Mszy św., panie  z Parafialnego 

Zespołu Caritas zaprosiły wszystkich do sali wiejskiej na wspólne spotkanie przy kawie.  

 
W Niedzielę Palmową - 17. kwietnia  -  przedstawiciele naszej parafii - uczestniczyli 

po raz kolejny w diecezjalnych obchodach Światowego Dnia MłodzieŜy, przy KrzyŜu 
Jubileuszowym na szczycie Góry KrzyŜa. Mszy św. przewodniczył biskup kaliski Stanisław 
Napierała. 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 pyszną zupkę. Spotkanie 
zakończył koncert piosenek religijnych.        
                                                                                     

1. maja  2011r.   – beatyfikacja  Jana Pawła II. W sobotę poprzedzającą to wielkie 
wydarzenie, po Mszach świętych, w obu kościołach uczniowie przedstawili okolicznościowe 
wieczornice.   
 

1. maja  2011r.  – ośmioro dzieci z Koźmińca  po raz pierwszy przyjęło Pana Jezusa 
do swoich serc. W darze ołtarza Rodzice ufundowali do kościoła ornat maryjny. Bóg zapłać.  
 



3. maja 2011r.    - 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                        o. Janusz Kołodziej – Przeor 
Pasjonistów z Sadowia.   
 

8. maja 2011r.    - w kościele parafialnym w Nowej Wsi 16. osobowa grupa dzieci po 
raz pierwszy przyjęła Pana Jezusa do swoich serc.  Rodzice w darze ołtarza ofiarowali kapę 
maryjną. Bóg zapłać.  

14. maja 2011  - w Kaliszu odbyło się 42. Sympozjum Józefologiczne. Nie zabrakło 
na nim przedstawicieli naszej parafii.                                         

 17. maja 2011r.   - dzieci Pierwszokomunijne    z naszej parafii udały się z 
pielgrzymką dziękczynną do Sanktuarium Matki BoŜej w Licheniu. W drodze powrotnej 
chłopcy wraz z ks. proboszczem zwiedzili Erem Kamedułów w Bieniszewie (kobiety do 
eremu mogą wejść tylko w niedzielę i w niektóre święta na Mszę św.).   
     

W miesiącu maju (oprócz naboŜeństw w obu kościołach) przy wszystkich 
kapliczkach  i krzyŜach przydroŜnych parafii odbywały się naboŜeństwa majowe z udziałem 
księdza Proboszcza. NaboŜeństwa te gromadziły wielu Parafian.                                       

W sobotę 28 maja 2011r.    - odbyło się czuwanie Akcji Katolickiej na Pólku. Było 
ono dziękczynieniem za beatyfikację Jana Pawła II.   W czuwaniu uczestniczyli 
przedstawiciele naszego parafialnego oddziału Akcji Katolickiej. 
 

4. czerwca2011r.   - po raz kolejny kilkunastoosobowa grupa z naszej parafii wzięła 
udział  w Ogólnopolskim Spotkaniu Młodych na Lednickich Polach.  

     
21. czerwca 2011r.  - udaliśmy się z parafialną pielgrzymką na Jasną Górę 

zapraszając Matkę BoŜą do przybycia w sierpniu                   w Kopii Jasnogórskiej Ikony do 
naszej parafii. W czasie pielgrzymki zostały poświęcone na Jasnej Górze dwa obrazy, które 
będą nawiedzać rodziny naszej parafii. 
 
          22. czerwca w obu naszych kościołach zostały odprawione Msze św. na zakończenie 
Roku szkolnego. 
 
    
                  Nowa Wieś – zakończyliśmy prace związane z połoŜeniem kostki brukowej 
wokół kościoła i odnowieniem probostwa. Kostkę ufundował sponsor – za co bardzo 
serdecznie dziękuję. Dziękuję takŜe panom, którzy pracowali przy tej inwestycji. Koszt 
połoŜenia kostki to 12 400zł. 
         Na probostwie zostały wymienione pozostałe okna i wybudowane nowe altanki, 
probostwo zostało ocieplone i otynkowane. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 67 035zł. 
 



   Koźminiec – wokół kościoła została połoŜona kostka brukowa. Koszt inwestycji 
wyniósł 27 560zł. Część kwoty przekazali sponsorzy, za co składam serdeczne 
podziękowanie. 

             4. – 9. lipca 2011r. – Dziewczęta z naszej parafii po raz kolejny uczestniczyły w 
rekolekcjach zamkniętych u s. Pasterzanek w Szaflarach.                      

 7. lipca 2011r. – odbyła się tradycyjna pielgrzymka do naszego dekanalnego 
sanktuarium  w Lutyni.                                                                  

11. – 14. lipca 2011r. – odbyła się pielgrzymka do Krakowa, Łagiewnik, Ludźmierza  
i  na Słowację. W pielgrzymce udział wzięło 50. osób.    

         26. lipca 2011r. – odbyła się pielgrzymka do Lichenia.  Wzięło w niej udział 56 
osób.                       

  Sierpień 2011 roku zapadł głęboko w sercu i pamięci wszystkich Parafian. 
PrzeŜyliśmy bowiem Nawiedzenie Matki BoŜej w  Kopii Jej Cudownego Obrazu  
Jasnogórskiego. To wielka uroczystość i wydarzenie historyczne, do którego parafia 
przygotowywała się duchowo od dawna. Przygotowania te obejmowały: odmawianie 
róŜańca przed kaŜdą niedzielną Mszą św. i specjalną modlitwę w czasie kaŜdej Mszy św., 
adorację Najświętszego Sakramentu po kaŜdej Mszy św. we wszystkie I niedziele miesiąca, 
naboŜeństwo do św. Rodziny  w kaŜdy  I czwartek miesiąca; środową nowennę do św. 
Józefa, ze szczególną prośbą o powołania kapłańskie i zakonne, naboŜeństwo do 
Miłosierdzia BoŜego za naszych bliskich Zmarłych odprawiane we wszystkie  piątki, 
wznowienie tradycji naboŜeństw majowych - przy odnowionych z inicjatywy parafian - 
krzyŜach i kapliczkach parafii, artykuły            w gazetce parafialnej, przybliŜające 
tajemnice obecności Maryi w dziejach Kościoła. 

 
 Bezpośrednim przygotowaniem duchowym do wielkiej uroczystości Nawiedzenia 

były przeŜyte Misje Święte, które odbyły się w dniach 6. – 14. sierpnia 2011r. Do udziału w  
Misjach ks. prob. Robert Dadacz zachęcał wszystkich Parafian następującymi słowami:  

Drodzy Parafianie!  

 Kto choć raz klęknął przed Jasnogórskim Wizerunkiem i spojrzał                 w oczy 
Maryi, ten zaczyna rozumieć, dlaczego Obraz Jasnogórskiej Madonny cieszy się tak wielką 
czcią od wielu stuleci. Jest w tym niezwykłym Obrazie coś, co sprawia, Ŝe Bóg staje się nam 
bliski - jak dziecko na rękach matki!   W Jasnogórskim wizerunku zawarta jest 
tajemnica bolesnego Serca Maryi. Kiedy patrzymy w oczy Matki Jezusa i pytamy, dlaczego 
Madonna jest smutna, odpowiedź nasuwa się sama. Ludzie coraz częściej nie słuchają ani 
Jej, ani Jej Syna. Są niewdzięczni. śyją tak, jakby Boga nie było. Gardzą przykazaniami, 
wypaczają miłość, zasklepiają się w swoim egoizmie. Maryja jest smutna  z powodu nas, 
grzeszników.         JakŜe wielu spośród nas równieŜ 
jest smutnych, gdyŜ przyszło nam znów Ŝyć              w czasach niełatwych, kiedy wiele rodzin 
doświadcza trudności materialnych               z powodu braku zatrudnienia, inni Ŝyją w lęku 
przed utratą pracy. Młodzi                  z róŜnych powodów nie zawsze mogą zaspokoić swoje 



ambicje, dzieci nie zawsze mają zapewnione godziwe warunki dla wszechstronnego rozwoju. 
Uczciwi doświadczają niepokoju sumienia. Szukamy nadziei Ŝycia. Pragniemy pomocy              
w rozwiązywaniu róŜnych trudnych spraw. Nie zawsze człowiek, nawet ten najbliŜszy jest 
nam w stanie pomóc. Inni zawiedli. Ale przecieŜ moŜe stać się cud i Madonna się uśmiechnie 
i u nas na nowo zagości radość! Maryja uśmiechnie się dzięki naszemu nawróceniu na BoŜą 
drogę, dzięki podjętej przez nas pokucie, dzięki naszej modlitwie. Uśmiechnie się, gdy na 
świecie zatriumfuje Jej Niepokalane Serce. RównieŜ i u nas na nowo pojawi się uśmiech, gdy 
dobrze,           w sposób zaangaŜowany przeŜyjemy czas świętych Misji i naprawdę spotkamy 
się MARYJĄ podczas UROCZYSTOŚCI NAWIEDZENIA  i wówczas z Maryją wyśpiewamy: 
"raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy" (Łk 1,47)                  i "wypłyniemy na 

głębię" (Łk 5,4).  
 
Serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w Misjach i w samej Uroczystości 

Nawiedzenia Matki BoŜej. To zaproszenie kieruję do Parafian: głęboko wierzących, 
gorliwych, zaangaŜowanych w Ŝycie religijne                        i parafialne; do obojętnych w 
wierze; do  niewierzących takŜe.  Chorych proszę o łączność duchową i ofiarowanie swojej 
samotności i krzyŜa cierpienia                    w intencji Misji i trwałych owoców 
Nawiedzenia”. 

 
Misje przeprowadzili Ojcowie Redemptoryści: o. Ryszard Niziołek  i o. Andrzej 

Zając.  
 
I musimy przyznać, iŜ dawno nie gościliśmy w naszej parafii takich wspaniałych 

misjonarzy. Ojcowie misjonarze poprzez swoje mądre kazania sprawili nam niezwykłą ucztę 
duchową i przyciągnęli wielu parafian do naszych kościołów. Niezwykłym przeŜyciem było 
odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych,  odnowienie przyrzeczeń małŜeńskich połączone z 
indywidualnym błogosławieństwem kaŜdej rodziny, Droga krzyŜowa ulicami Nowej Wsi, 
czy teŜ procesja z krzyŜem misyjnym i jego uroczystym postawieniem.     

Z całego serca dziękuję im w imieniu wszystkich parafian za ich cierpliwą i wspaniałą 
posługę! Bóg zapłać! 
 

 

  16– 17. sierpnia 2011r. Nawiedzenie Matki BoŜej w Kopii Jasnogórskiego 
Wizerunku   w kościele parafialnym p.w.  Matki  BoŜej Królowej Korony Polskiej w 
Nowej  Wsi 

 
Tak podniosłego nastroju i tak pięknej dekoracji chyba jeszcze w  Nowej Wsi nie 

było.  Od samego rana czuło się niezwykłość tego historycznego dnia. 
Panie układają chodnik z kwiatów dla Matki BoŜej, panowie kończą dekorację trasy, 

wszystkie domy przepięknie ozdobione… Jeszcze ktoś spóźniony prosi o spowiedź…. 
    O godzinie 16:00 tłum wiernych gromadzi się w  kościele na naboŜeństwo oczekiwania. 

Przybywa JE Ks. Biskup Stanisław Napierała, który będzie przewodniczył 
Uroczystości Powitania.  

W uroczystej procesji udajemy do krzyŜa przy rozstaju dróg prowadzących do 
Dobrzycy i Koźmińca, gdzie juŜ z wielką nadzieją, modlitwą i tęsknotą - czekamy…  



         I wreszcie wśród odgłosu syren, w 
asyście samochodów straŜackich i licznych motocyklistów pojawia się samochód-kaplica z 
Matką BoŜą w Kopii Jej Jasnogórskiej Ikony…        
  Po wysunięciu się Obrazu  z samochodu-kaplicy Ks. Biskup i Ks. Proboszcz 
oddali w milczeniu cześć Maryi całując ramy Świętego Obrazu  Ks. Roman 
Kłobus, proboszcz parafii Dobrzyca, która Ŝegna Obraz Jasnogórski, przekazał ks. 
proboszczowi Robertowi Dadaczowi  Ewangeliarz.      
       StraŜacy: Krystian Jakubek, Janusz Kaczmarek, 
Łukasz Kolenda                      i Andrzej Zajączek wyjęli Obraz z samochodu-kaplicy a 
wszyscy zgromadzeni oddali cześć Maryi 

Obraz Matki BoŜej wzięli na swoje ramiona ojcowie rodzin: Robert Juskowiak, Paweł 
Kaczmarek, Konrady, Mirosław Teodorczyk.  Wyruszyła procesja do kościoła.
      Obraz Matki BoŜej przejęły matki z naszej parafii: 
Urszula Bestry, GraŜyna Bukowska, Beata Chałupniczak, Beata Pluta.   
 Spośród młodzieŜy zaszczyt niesienia Obrazu Jasnogórskiej Pani przypadł: Annie 
Bilińskiej, Beacie Zmyślonej, Damianowi Kaczmarkowi, Krystianowi Zmyślonemu.  
       Przed wejściem do kościoła ponownie straŜacy 
wzięli na swoje ramiona Obraz Jasnogórskiej Madonny i ustawili Obraz  na specjalnym 
Tronie przygotowanym dla Matki Najświętszej w prezbiterium naszego kościoła. 
 Obok Obrazu ks. proboszcz Robert Dadacz na specjalnym pulpicie złoŜył Świętą 
Księgę Ewangeliarza.         Ks. Biskup 
uroczyście zapalił Maryjną świecę, którą ks. proboszcz ustawił przed Obrazem, następnie ks. 
proboszcz uroczyście okadził Obraz i Ewangeliarz.      
      O. Andrzej odśpiewał  Słowa Ewangelii wg św. Łukasza o 
Nawiedzeniu św. ElŜbiety, a wszyscy zgromadzeni odśpiewali hymn Magnificat: „Wielbi 
dusza moja Pana…”.          Po  
Ewangelii, Dziekan naszego dekanatu - ks. kan. Stanisław Wnuk  odczytał telegram od Ojca 
Świętego Benedykta XVI, skierowany do nas na tę szczególną okoliczność.   
        Po odczytaniu telegramu Ojca Świętego, 
Ksiądz Roman Kłobus - Proboszcz parafii p.w. św. Tekli w Dobrzycy - wraz  z 
przedstawicielami swojej parafii, w ciszy złoŜyli u stóp Matki Najświętszej kwiaty, jako 
wyraz wdzięczności za Nawiedzenie.       
 Rozpoczęły się  powitania Obrazu przez poszczególne delegacje naszej parafii.  
           Jako pierwszy w 
imieniu całej wspólnoty parafialnej powitał Matkę BoŜą w Jasnogórskim Obrazie Ksiądz 
Proboszcz Robert Dadacz następującymi słowy:       
    „Witaj Bogarodzico Dziewico, Bogiem sławiena Maryjo! Witaj 
Jasnogórska Pani! Witaj Wielka Boga-Człowieka Matko!  Witaj  Królowo świata!  Polski 
Królowo! Nasza Królowo! Witamy Cię, my, wierni wspólnoty parafialnej Twojego Imienia.  
Wielką radością przeniknięte są serca nasze, bo jesteś wśród nas, Maryjo.     
     Maryjo! Nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do 
Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa…. A my chcemy Ci tyle powiedzieć.  Wysłuchaj i obdarz 
swą opieką, swoimi łaskami całą  naszą wspólnotę parafialną.           Nie sposób 
w słowach wyrazić radość, Ŝe oto "Matka mojego Pana, przychodzi do mnie" –  do mojej 
parafii, do kaŜdego z nas.       Tak bardzo na Ciebie 
czekaliśmy, tak się przygotowywaliśmy – drogi                i domy przyozdobione, świątynia 



odświętnie przybrana… a nasze serca?    Wiesz dobrze Maryjo, Ŝe staraliśmy się 
dobrze przygotować do spotkania z Tobą.        
    Dwa razy udaliśmy się przed Twój tron Jasnogórski, aby zaprosić 
Cię do Nawiedzenia - w łączności z całą diecezją w maju ubiegłego roku,  a w czerwcu tego 
roku zapraszając Cię do naszej Parafii, na Jasnej Górze poświęciliśmy              2 obrazy, 
które nawiedzą wszystkie rodziny.       JuŜ sama wieść 
o peregrynacji zaowocowała ubogaceniem Ŝycia duchowego naszej wspólnoty parafialnej 
poprzez:      - odmawianie RóŜańca przed kaŜdą Mszą  niedzielną i 
specjalną modlitwę w czasie Mszy;         
   - adorację Najświętszego Sakramentu po kaŜdej Mszy św. we wszystkie I 
niedziele miesiąca,          -  
naboŜeństwo do św. Rodziny  w kaŜdy I czwartek miesiąca,    - środową 
nowennę do św. Józefa ze szczególną prośbą o powołania kapłańskie i zakonne,  
        - naboŜeństwo do miłosierdzia BoŜego  za 
naszych bliskich Zmarłych we wszystkie  piątki,  

           - wznowienie tradycji naboŜeństw majowych przy krzyŜach                         i 
kapliczkach parafii  i ich odnowienie z inicjatywy samych parafian,  

 - artykuły w gazetce parafialnej przybliŜające tajemnice Twojej obecności w dziejach 
Kościoła. Przed samym Nawiedzeniem, w czasie 9.dniowych Misji peregrynacyjnych 
kruszyliśmy nasze twarde serca, odbyliśmy szczerą spowiedź  i odnowiliśmy krzyŜe misyjne. 
        I wreszcie, dla  uczczenia Tego przybycia do 
naszej parafialnej świątyni,  panowie połoŜyli kostkę brukową wokół kościoła,  panie ułoŜyły 
na tej kostce chodnik z kwiatów, Członkowie śywego RóŜańca ufundowali nowe obrusy 
ołtarzowe a Członkowie Grupy Modlitwy św. o. Pio i Rady Parafialnej zakupili do kościoła 
nowy chodnik.            To wszystko składamy 
u Twoich stóp, Maryjo!  KaŜdy z nas pragnie przynieść do Twoich stóp wszystkie swoje 
radości i smutki, nadzieje i obawy, sukcesy i poraŜki. KaŜdy z nas pragnie opowiedzieć 
Tobie, tak jak najlepszej Matce o całym swoim Ŝyciu. Maryjo, chcemy złoŜyć u stóp Twoich 
siebie samych i wszystko, co mamy: naszą parafię, nasze rodziny,  domy i szkoły,  pola i 
warsztaty pracy,  wszystkie nasze myśli, poruszenia serca i porywy woli. I chcemy przytulić 
się do Twego Matczynego serca i za bł. Janem Pawłem II wołać Totus Tuus, Maryjo. 
        A Ty, Matko nasza,  bądź z nami, mów do 
nas, upominaj, wskazuj drogę  i przemieniaj nas, czyń wszystko, co potrzeba, byśmy byli 
lepsi, byśmy nie zatracili godności dziecka BoŜego, byśmy wykonali wszystko, cokolwiek 
Twój Syn nam powie a kiedyś mogli się cieszyć wraz z Tobą nagrodą nieba. Niech to Twoje 
Nawiedzenie Maryjo, zaowocuje w naszym codziennym Ŝyciu i w Ŝyciu przyszłych pokoleń. 
Amen”.         Ks. Proboszcz, dziękując 
Matce BoŜej za 86. lat patronowania naszej parafii złoŜył u stóp Maryi 86.  biało – 
niebieskich goździków.   
 
 W imieniu rodzin parafii słowa powitania wypowiedziała  4-pokoleniowa rodzina 
państwa Gościniaków:       
 

Maryjo – Matko, Pani nasza Jasnogórska,  Królowo Rodzin, pozdrawiamy Cię i 
witamy w znaku Twojego Cudownego Obrazu w naszym kościele -  w świątyni Twojego Syna 



i Twojej. 
Z ogromną ufnością oddajemy Ci i zawierzamy całą rodzinę ludzką, byś zjednoczyła ją w 
wierze i miłości wokół naszego Ojca niebieskiego i przy Twoim Macierzyńskim Sercu! 
          Królowo Rodzin - oddajemy Ci i 
zawierzamy wszystkie nasze rodziny, byś je upodobniła do Twojej Najświętszej Rodziny. 
Spraw łaskawie, niech dzieci  i młodzieŜ wzrastają w łasce u Boga i u ludzi. Niechaj za 
Twoją przyczyną Ŝycie naszych ojców stanie się odblaskiem Ojca Niebieskiego, a serca 
matek niech upodobnią się do Twego Matczynego Serca!     
 Błogosław w wychowaniu naszych dzieci. Wypraszaj naszym rodzinom moc łaski, by z 
radością przyjmowały poczęte w nich Ŝycie  i otaczały je taką miłością, jaką Ty otaczałaś – 
poczętego za sprawą Ducha Świętego - Syna BoŜego, Jezusa Chrystusa.   
      Matko BoŜa Jasnogórska - Królowo Rodzin, 
wspomagaj słabych, ulecz chorych, sprowadź na drogę zbawienia zbłąkanych, otrzyj łzy 
samotnym  i skrzywdzonym.  

         Prosimy Cię pokornie,  pomóŜ nam wielbić Ojca naszego Niebieskiego,  naucz 
nas kroczyć śladami Twojego Syna i bądź naszą Matką i Królową - teraz  i na zawsze. 

 
     W imieniu Parafialnej Rady Ekonomicznej i Parafialnej Rady Duszpasterskiej, Maryję 
powitali panowie: Henryk Juskowiak, Henryk Szkudłapski i Henryk Zmyślony: 

  „Bądź pozdrowiona pełna łaski, Maryjo.  Witaj nam Jasnogórska Pani, Wielka 
Boga-Człowieka Matko! Witaj nam Królowo świata i Polski Królowo! Najlepsza Matko! 
Witamy Cię w naszej wspólnocie parafialnej.            Witamy Cię w parafii, której Ty, 
jako Królowa Korony Polskiej jesteś Patronką. MoŜemy zatem  powiedzieć,  Ŝe jesteś dzisiaj 
u siebie, bo tutaj od samego początku istnienia naszej parafii masz swoich licznych czcicieli. 
Dziś pełni wdzięczności wpatrujemy się w Twoje pełne miłości i zatroskania matczyne 
oblicze, wierząc w Twoje przemoŜne orędownictwo u Boga i  podziwiamy wielkie rzeczy, 
jakie uczynił Ci Wszechmogący. Ty, Matko Najlepsza, nie tylko strzeŜesz dusz naszych, ale 
troszczysz się o nasze Ŝycie doczesne. Dlatego przychodzimy przed Twój obraz ufni, Ŝe 
wszelkich potrzebnych łask udzieli nam przez Ciebie WszechpotęŜny Bóg.       
      Ucz nas Matko, w Twoim Synu – Jezusie Chrystusie, 
dokonywać rzeczy wielkich i pięknych, na chwałę Ojca Niebieskiego i na poŜytek naszej 
parafialnej rodziny, dla wspólnego dobra”.  

 
W imieniu Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej i Parafialnego Zespołu Caritas, 

Matkę BoŜą powitały panie: Barbara Banaszek, Krystyna Krawczyk,   Małgorzata 
Maćkowiak: 

 
          „Jasnogórska Matko Kościoła – z chórami Aniołów i Świętych naszych 

Patronów, w pokorze stajemy u stóp  Twego Cudownego Obrazu goszczącego  w naszej 
Parafii.  Spójrz na nasze serca, które Ci przynoszą hołdy czci i oddanej miłości. 
Rozbudź wśród nas serca świętych, kształtuj na prawdziwych apostołów wiary, umacniaj 
miłość do Kościoła świętego, wyjednaj nam upragnione laski. Matko o zranionym obliczu, 
pragniemy, jak Dziecię Jezus, na Twoich ramionach, uchwycić się Twoich rąk, bo Tobie 
ufamy. Wierzymy Matko, Ŝe Jezus dał Ci moc, abyś nas otaczała płaszczem swej 
macierzyńskiej opieki,  w naszych trudnościach i potrzebach. Ty bądź nam pomocą, 
ratunkiem, wsparciem. Daj odwagę do dawania świadectwa naszej wiary, szczególnie w 



tych przewrotnych, trudnych czasach. Rozpal w nas odpowiedzialność przed Bogiem i 
ludźmi, aby zawsze wybierać Chrystusa i Jego miłość. To On nas posyła”. 

 
W imieniu Członków śywego RóŜańca przemówił p. Henryk Marek w towarzystwie 

pań: Małgorzaty BłaŜejczyk i Marii Głód: 
          Matko BoŜa, Jasnogórska Pani, Matko Chrystusa i Matko ludzi,  zginamy przed 

Tobą kolana jak Łucja, Hiacynta i Franciszek. Podnosimy swój wzrok  w Twoją stronę, by 
dostrzec Twoje dobre oczy, oczy przychylne kaŜdemu, oczy pełne miłości i wyrozumienia. 
Patrzymy Maryjo w Twoje oczy i czujemy rytm bicia Twego Matczynego Serca. Ty wiesz o 
wszystkim, czego nam brak,  o wszystkim, co nas boli. Znasz nasze cierpienia i nasze 
oczekiwania.  Z całego serca wypowiadamy dziś słowa prośby i modlitwy: Maryjo, 
prowadź nas do Jezusa, Tobie się oddajemy, Tobie się polecamy, spraw, abyśmy przeszli 
przez Ŝycie, czyniąc dobrze. Umocnij nas, dobra Matko, w wierności Bogu, abyśmy skarbu 
wiary nie zatracili, ale przekazali go następnym pokoleniom, Ŝyjąc zawsze prawdą i 
miłością.               Maryjo, Matko 
Chrystusa i nasza - Królowo RóŜańca Świętego, Tobie kaŜdego dnia w modlitwie 
róŜańcowej zawierzamy nasze codzienne sprawy. Prosimy, prowadź nas drogą nadziei. Daj 
nam pragnienie głębokiej jedności z Jezusem, tak abyśmy mogli spotykać się z Nim i z Tobą 
w tajemnicach chwalebnych. 

 
 W imieniu Członków Grupy Modlitwy św. o. Pio, Maryję powitali: pani Irena 

Talarczyk i panowie: Władysław Kocik i Julian Namysł: 
 

  Maryjo, Matko i Królowo nasza,  wpatrujemy sie w Twój Jasnogórski obraz, ale 
równocześnie widzimy Cię w dialogu z BoŜym posłańcem Gabrielem,  przy Dzieciątku Jezus 
razem  z Św. Józefem,  i pod KrzyŜem, i na modlitwie  z uczniami. Widzimy Cię Maryjo w 
dziejach Polskiego Narodu, w historii Ŝycia kaŜdego z nas, pełna troskliwej miłości jesteś z 
nami - dziękujemy za to i za wszystkie uproszone nam dary i łaski. Chcemy być zawsze z 
Tobą, Matko i Królowo nasza, przy Twoim Synu, naszym Zbawicielu, przy Jego krzyŜu  i w 
Jego Kościele, w którym dokonuje się nasze Zbawienie,  chcemy przejść przez ten świat 
czyniąc dobrze.  

        
Ojciec Pio zachęcając do ufnej i wytrwałej modlitwy, mówił: 

           Kochajcie Maryję i starajcie się, by Ją kochano. Odmawiajcie zawsze róŜaniec i 

czyńcie dobro, bo Bóg dobroczynności i dobroci zechciał dać nam - w porządku duchowym 

- tak bardzo czułą Matkę, która ciągle czuwa nad naszym zbawieniem. 

        
Dziękujemy Ci, Maryjo, i wielbimy Cię za to,  Ŝe wskazujesz nam pewną drogę 

wiodącą ku niebu, gdzie czekasz na nas ze Swoim Synem                    i rzeszą świętych.   
 

W imieniu Apostolatu Margaretka przemówiła pani Wiesława Soczewa, której 
towarzyszyli panowie: Jan Szwałek i Wacław Zmyślony:  Maryjo, Matko 
Chrystusa, Królowo Apostołów i Matko kapłanów, stajemy przed Tobą pełni wdzięczności i 
radosnej ufności, bo w Tobie znajdujemy oparcie i orędownictwo u Boga  w naszych 
potrzebach.  Wypraszaj u Swojego Syna łask zdroje dla wszystkich Swoich dzieci, 
szczególnie zaś dla powołanych do słuŜby BoŜej w Kościele.     
    Maryjo, Matko Chrystusa NajwyŜszego Kapłana, wzmacniaj 



wszystkich Jezusowych kapłanów w ich odpowiedzialnym i wyjątkowym powołaniu, 
wypraszaj dla nich błogosławieństwo swojego Syna oraz dar miłującego czuwania przed 
Nim, utajonym  w Najświętszym Sakramencie.                        W szczególności polecamy 
Twojemu wstawiennictwu kapłanów, ogarniętych modlitewnym kręgiem naszej wspólnoty.  

Dziękujemy przez Ciebie, Matko, dobremu Bogu 
- za ich posługę, 
- za przepowiadanie Dobrej Nowiny, 
- za codzienny cud miłości na ołtarzach świata, 
- za pośrednictwo w dziele pojednania i przebaczenia, 
- za obecność w chwilach cierpienia i przejścia z tego świata do domu Ojca, 
- za ich modlitwę i wiarę, 
- za pielgrzymowanie wersetami brewiarzy w stronę ludzkich spraw… 
Matko kapłanów i nasza Matko, Tobie zawierzamy kaŜdego z nich - niech trwają w 

jedności z Chrystusem.  Otaczaj ich płaszczem swej opieki i naucz miłować sercem otwartym 
dla kaŜdego tak, aby byli apostołami Chrystusowej nadziei i dobroci. A nam błogosław i 
przytul z miłością do Swego Niepokalanego Serca.  

 
W imieniu młodzieŜowych grup duszpasterskich Matkę BoŜą powitała Julia Kulińska 

w asyście ministrantów: Dominika Teodorczyka i Konrada Witka: 
Maryjo,  Matko nasza, o twarzy koloru chleba, 
Ty przynosisz nam Jezusa i drogę wskazujesz do nieba. 
Naucz nas miłości, nadzieję w serca nasze wlej 
i nas, swoje dzieci w swej opiece miej. 
         Przed oblicze Twoje święte, mieczem poranione, 

   z wiarą się tulimy – weź nas w Swą obronę. 
   I nie pozwól, byśmy kiedyś w Ŝyciu pobłądzili, 
  lecz pomagaj, byśmy zawsze świętą wiarą Ŝyli. 

Twą obecność przy nas blisko, ponad skarby cenię, 
bo Ty - niosąc nam Jezusa, przyniosłaś Zbawienie. 
Tobie powierzamy wszystkie sprawy, wszystkie troski, 
Ty je przyjmij, Ty je przemień – zanieś przed tron Boski. 

Gdy spoglądam w Twe oblicze - o jedno Cię proszę, 
niech Twój święty obraz zawsze w sercu noszę. 
Jestem, pamiętam, czuwam! – wołam wciąŜ na nowo, 
Jasnogórska nasza Pani, Matko i Królowo. 

 
 Po powitaniach rozpoczęła się Msza św., którą celebrował Ks. Biskup Stanisław w 

asyście kapłanów naszego dekanatu i Kustosza Obrazu o. Mariusza. W homilii ks. biskup 
mówił o potrzebie Ŝycia z wiary a wezwania Modlitwy Wiernych odczytała Anna 
Kaczmarek. 

  W czasie procesji z darami przyniesiono między innymi: Obraz Matki Boskiej, który 
będzie nawiedzał poszczególne rodziny naszej parafii   i Księgę Peregrynacji Rodzin. W niej 
wpisywać będziemy nasze zobowiązania, postanowienia i ślubowania, jakie poczynimy w 
czasie Nawiedzenia Parafii i rodzin. Na zakończenie Uroczystości Powitania ks. Biskup 
przemówił do zebranych i udzielił pasterskiego błogosławieństwa    
 Po zakończeniu Mszy Świętej przy Matce BoŜej czuwali mieszkańcy Wyk, a 
następnie młodzieŜ.           O godzinie 



21:00 licznie zgromadzeni wierni wzięli udział w Apelu Jasnogórskim, który odprawił o. 
Mariusz – Kustosz Obrazu. Po Apelu swoje czuwanie miała młodzieŜ.   
      O godzinie 23:00  zostało odprawione naboŜeństwo za 
Zmarłych, jako wyraz wdzięczności za dar przekazanej nam wiary. Natomiast o północy 
została odprawiona Pasterka Maryjna w intencji kapłanów i o powołania kapłańskie, 
zakonne i misyjne   z naszej parafii.  Po niej czuwali przy Maryi  przez całą noc i dzień  
parafianie z poszczególnych części parafii i pozostałych grup duszpasterskich. 
 

17. sierpnia 2011r. 

          Rano, o godzinie 9:00 została odprawiona Msza św. w intencji ludzi chorych i 
starszych, a o godzinie 12:00 Msza dla dzieci  z okolicznościowym błogosławieństwem 
dzieci i kobiet w stanie błogosławionym.    O godzinie 15:00 Ks. 
Proboszcz Robert Dadacz  odprawił Mszę św. dziękczynną za Nawiedzenie, a po niej 
rozpoczęła się ceremonia poŜegnania.  Po Mszy nastąpiło odprowadzenie obrazu do  
samochodu-kaplicy, gdzie ojciec  Mariusz powiedział nam, Ŝe taki to juŜ jego los,  Ŝe 
dopiero co przywozi nam Matką BoŜą, a  juŜ musi zabierać. Dodał teŜ -  na pocieszenie, Ŝe 
następne nawiedzenie czeka nas za około 40. lat. Ojciec Mariusz  wraz z ks. Proboszczem, 
zawieźli  obraz do kościoła filialnego w Koźmińcu.     I tak zakończyła się 
uroczystość nawiedzenia obrazu w kościele parafialnym w Nowej Wsi, a równocześnie 
rozpoczęła się - powitaniem w Koźmińcu -  druga doba nawiedzenia naszej parafii 
    O Nawiedzeniu Matki BoŜej w Nowej Wsi „Opiekun” napisał: 
 Kolejną wspólnotą na szlaku nawiedzenia była parafia pw. Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Korony Polskiej. Tutaj szczególną uwagę wszystkich przyciągały dekoracje, 
począwszy od drogi z Dobrzycy do Nowej Wsi, a skończywszy na pięknym, kwiatowym 
dywanie dla Jasnogórskiej Pani, który przygotowały matki róŜańcowe, jak przyznaje 
Proboszcz, według jego pomysłu. Co wcale nie znaczy, Ŝe przez to mniej uwagi poświęcono 
przygotowaniom duchowym, wprost przeciwni       
  – Od 86 lat naszej parafii patronuje Matka BoŜa. Od kiedy dowiedzieliśmy się, 
Ŝe przyjdzie do nas Maryja wierni przede wszystkim zaangaŜowali się w Ŝycie modlitewne 
wspólnoty. Przed kaŜdą Mszą św. był odmawiany RóŜaniec, będzie odmawiany nadal; 
w czasie Mszy św. specjalna modlitwa, naboŜeństwo do Miłosierdzia BoŜego, które jest 
odmawiane w kaŜdy piątek za naszych bliskich zmarłych. W kaŜdą środę mamy Nowennę do 
św. Józefa i w ramach przygotowań wprowadziliśmy równieŜ krótkie adoracje Najświętszego 
Sakramentu w pierwsze niedziele miesiąca po kaŜdej Mszy św. Dodatkowo jeszcze w naszej 
gazetce parafialnej ukazywały się artykuły przybliŜające nam obecność Maryi w Kościele. 
Misje przed nawiedzeniem prowadzili ojcowie redemptoryści, ojciec Ryszard i ojciec 
Andrzej. Zakończyły się one poświęceniem krzyŜy misyjnych - powiedział proboszcz parafii 
ks. Robert Dadacz. WyraŜał teŜ nadzieję, Ŝe peregrynacja przyniesie liczne owoce, 
szczególnie w sprawie powołań kapłańskich i zakonnych, których w Nowej Wsi do tej pory 
nie było. – Członkowie Apostolatu ,,Margaretka“, działającego przy naszej parafii, modlą 
się za kapłanów i naszych kaliskich biskupów. Przedstawiciele ośmiu takich wspólnot 
,,Margaretek“ przywitali Maryję następującymi słowami: Maryjo, Matko Chrystusa, 
Królowo Apostołów i Matko kapłanów, stajemy przed Tobą pełni wdzięczności i radosnej 
ufności, bo w Tobie znajdujemy oparcie i orędownictwo u Boga w naszych potrzebach. 
Wypraszaj u swojego Syna łask zdroje dla wszystkich swoich dzieci – mówili wierni do Pani 
Jasnogórskiej.             



Uroczystościom powitania Maryi przewodniczył ks. bp Stanisław Napierała. – Zamiar i cel 
nawiedzenia Maryi w naszej diecezji, wszyscy o tym wiemy, tym zamiarem i celem jest 
odnowa wiary. Patrząc tutaj, na was i uczestnicząc w tej królewskiej uroczystości powitania 
mam wraŜenie, a nawet przekonany jestem, Ŝe tu nie tyle chodzi o odnowę wiary, ale chodzi 
o odnowę Ŝycia według wiary. Wy tę odnowę Ŝycia podjęliście w związku z oczekiwanym 
spotkaniem z Maryją w znaku tego Obrazu, podjęliście juŜ od jakiegoś czasu. Ta odnowa 
wiary przyjęła pewne struktury i znaki zewnętrzne. To są te wszystkie grupy i zespoły, 
których przedstawiciele odezwali się w tym powitaniu. Myślę,  Ŝe to wszystko mobilizuje was 
jako całość – mówił Ksiądz Biskup. 

„Opiekun” zamieścił takŜe przeŜycia z Nawiedzenia opisane przez Anię Kaczmarek: 

Dziękujemy Ci, Matko za to spotkanie! 

           Matka Boska w kopii Jasnogórskiej Ikony, pielgrzymując w tym roku po diecezji 
kaliskiej, 16 i 17 sierpnia zawitała do parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny 
Królowej Korony Polskiej w Nowej Wsi. Ile serca w przygotowanie się do tego spotkania 
włoŜyli parafianie pod czujnym okiem księdza proboszcza Roberta Dadacza? Jak przeŜyli 
peregrynację Matki BoŜej w kopii Obrazu Jasnogórskiej Pani? Czy zakiełkowały i wzrosły 
owoce wiary oŜywione przemyśleniami towarzyszącymi nam podczas nawiedzenia?  
 Aby godnie przygotować się na nawiedzenie naszej parafii, zrozumieć jego sens, 
a w konsekwencji podjąć odpowiednie kroki w odkrywaniu na nowo Jezusa Chrystusa 
w naszym Ŝyciu, przeŜyliśmy wspólnie misje peregrynacyjne. Miały one miejsce od 6 do 14 
sierpnia tego roku. Pieczę nad ich przebiegiem sprawowali ojcowie redemptoryści: o. 
Andrzej Zając oraz   o. Ryszard Niziołek. Misjonarze, poprzez nauki dla poszczególnych 
grup, starali się zrewolucjonizować, a moŜe zweryfikować nasze indywidualne podejście do 
wiary. Poprzez codzienne uczestnictwo w Mszach Świętych, naboŜeństwach, działaniach, 
w które angaŜowali się praktyczne wszyscy parafianie, mieliśmy okazję na nowo dostrzec, 
jak waŜne jest znaczenie wspólnoty w Ŝyciu Kościoła. Ojcowie przekazywali teŜ niezbędną 
wiedzę dotyczącą historii i znaczenia peregrynacji Matki Boskiej w kopii Ikony 
Jasnogórskiej.     W pierwszych dniach misji, parafianie mieli okazję 
wysłuchać i rozwaŜyć temat miłości, którą jest Bóg. Miały miejsce równieŜ nauki stanowe 
dla młodzieŜy i rodziców. Czwartek był dniem pojednania z Jezusem Chrystusem 
w sakramencie pokuty i pojednania. Po oczyszczeniu serc, jeszcze raz wyrzekliśmy się 
szatana i potwierdziliśmy naszą przynaleŜność do Jezusa Chrystusa. W piątkowy wieczór, 
spragnieni pójścia drogą prowadzącą ku Zbawicielowi, przeŜyliśmy wspólnie mękę Pańską. 
W Drogę krzyŜową ulicami Nowej Wsi zaangaŜowała się niemal cała parafia od 
najmłodszych po najstarszych jej mieszkańców. Jedni zajęli się sprawami organizacyjnymi 
i aktywnie przygotowali to naboŜeństwo, wszyscy zaś ubogacili je uczestnictwem i wspólną, 
Ŝarliwą modlitwą. Podczas tego pasyjnego naboŜeństwa kaŜdy mógł poczuć się członkiem 
wspólnoty, na której czele stoi Jezus Chrystus. Sobota była szczególnym dniem dla kaŜdego 
małŜeństwa. Odnowienie przyrzeczeń małŜeńskich stało się kolejną okazją do poznania na 
nowo znaczenia słowa ,,miłość” i uświadomienia sobie, jak piękne i waŜne jest to uczucie 
w codziennym Ŝyciu. Niedziela stanowiła punkt finalny misji świętych. Po uroczystej Mszy 
św. nastąpiła adoracja krzyŜa misyjnego. KaŜdy parafianin miał równieŜ moŜliwość 
uzyskania odpustu zupełnego. Tak zakończyły się misje peregrynacyjne. 



           Ojcowie redemptoryści dołoŜyli wielu starań, aby pomóc nam wszystkim 
w rozpoznaniu na nowo znaczenia wiary w codziennym Ŝyciu. Niejedna nauka mogłaby się 
wydać długa, więc męcząca, a jednak znuŜenia na twarzach większości słuchaczy nie dało 
się dostrzec. Miłość, przebaczenie, pojednanie, Ŝycie wieczne, to tylko niektóre 
z omawianych haseł.    Droga ku Chrystusowi wiedzie przez Maryję. 
Bogatsi o duchowe przemyślenia 9-dniowych misji, wszyscy ze zniecierpliwieniem 
czekaliśmy na nawiedzenie Maryi w kopii Cudownego Obrazu.     
 Parafianie pięknie przystroili nie tylko świątynię, w tym podest dla Obrazu, ale takŜe 
drogi i własne domy. Nad realizacją wszelkich inicjatyw czuwał duszpasterz parafii ks. 
Robert. Serce, precyzja oraz zapał włoŜone w prace przygotowawcze pokazały, Ŝe wszystkie 
działania dają poŜądany efekt dopiero wtedy, gdy w prace angaŜuje się cała wspólnota, 
a przyświeca im wspólny cel – większa chwała BoŜa.      
  W końcu nadeszła długo oczekiwana chwila. Po ponad trzydziestu latach Matka 
BoŜa w kopii Cudownego Obrazu Jasnogórskiej Pani i Królowej, zawitała ponownie w progi 
parafii w Nowej Wsi. To, jak podkreślał wielokrotnie ksiądz biskup Stanisław Napierała 
„królewskie przywitanie” było wzruszające i niezapomniane. Wjazd samochodu - kaplicy 
poprzedzał szpaler motocykli. Orkiestra dęta intonowała pieśni maryjne. Uformowana 
procesja prowadziła Matkę do kościoła przez dywan z kwiatów, który zdumiewał praktycznie 
wszystkich uczestników naboŜeństwa powitania.    Precyzja włoŜona w staranne 
przystrojenie ołtarza u niektórych wyciskała łzy wzruszenia, które płynęły po policzkach. 
NaleŜy równieŜ wspomnieć o licznych delegacjach, które witały obraz Maryi. Wśród nich 
byli członkowie Akcji Katolickiej, Caritas parafialnej, Apostolatu Margaretka, 
Eucharystycznego Ruchu Młodych, Rady duszpasterskiej i Rady do spraw ekonomicznych, 
Grupy modlitewnej św. o. Pio, śywego RóŜańca, ministrantów. Niezwykle wzruszające 
okazały się równieŜ słowa powitania samego Księdza Proboszcza. W naszym imieniu prosił 
on Maryję, by była z nami, mówiła do nas, upominała, wskazywała drogę i przemieniała 
nas, aby czyniła wszystko, co potrzeba, byśmy byli lepsi, byśmy nie zatracili godności 
dziecka BoŜego i wykonali wszystko, cokolwiek Jej Syn nam powie, a kiedyś mogli się 
cieszyć wraz z Nią nagrodą nieba. Modlił się teŜ, aby czas pobytu Maryi zaowocował 
w naszym codziennym Ŝyciu i w Ŝyciu przyszłych pokoleń.     
   Dwadzieścia cztery godziny czuwania przy Obrazie Matki Chrystusowej. 
Nie było minuty, by ktoś nie adorował Maryi w kopii Jasnogórskiego Obrazu. 
ZaangaŜowane zostały wszystkie grupy modlitewne, młodzieŜ, dorośli, starsi oraz dzieci. 
           Przez ten cały czas 
była z nami Maryja, a my parafianie jedynie skorzystaliśmy z tej niepowtarzalnej okazji, by 
się z Nią spotkać,                           by wyprosić potrzebne łaski za Jej wstawiennictwem 
u Syna BoŜego,                    by podziękować za wszelkie otrzymane dobro i przeprosić za 
wyrządzone krzywdy.           
 Był czas powitań i bardzo szybko nadszedł czas poŜegnań. Matka BoŜa w kopii 
Cudownego Obrazu Jasnogórskiego podąŜyła w dalszą część swojej pielgrzymki. Pozostały 
piękne wspomnienia z czasu nawiedzenia. Pozostały równieŜ pytania: co zmieniło się 
w naszym Ŝyciu? Czy w ogóle coś? Kim jest dla nas Maryja? Gdzie w naszym Ŝyciu jest 
miejsce dla Jezusa Chrystusa? Co dla mnie oznacza Msza Święta i po co w ogóle w niej 
biorę udział? Czy na pewno moja spowiedź była szczera, a postanowienie poprawy mocne? 
Z jaką świadomością wyrzekłem się zła? Czy dotrzymam przyrzeczenia Ŝycia w Chrystusie 
Jezusie? Pozostaje równieŜ mieć nadzieję, Ŝe kluczowe słowa które towarzyszyły nam 
w czasie misji peregrynacyjnych oraz nawiedzenia naszej parafii, nie pozostały tylko 



napisem widniejącym nad bramą kościoła. Oby dostrzeŜenie oczywistości nie okazało się 
zbyt trudne - Jest Bóg!          Anna 
Kaczmarek 

17 – 18 . sierpnia 2011r. - Nawiedzenie Matki BoŜej  w Kopii Jasnogórskiego 
Wizerunku w kościele filialnym p.w.  PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego w Koźmińcu 

 

 Parafianie z Koźmińca równieŜ zadbali o piękny wystrój kościoła, ulic i domów, by 
jak najgodniej przyjąć Maryję w Kopii Jej Jasnogórskiego Wizerunku. Podniosły nastrój 
czuło się tutaj od wczoraj, w końcu Maryja gościła juŜ w parafii. Program uroczystości  
Nawiedzenia przebiegał bardzo podobnie, jak w kościele parafialnym. Uroczystościom 
równieŜ przewodził ordynariusz naszej diecezji Ks. Biskup Stanisław Napierała.    
  Ojciec Mariusz wraz z ks. Proboszczem przywieźli Obraz na miejsce 
oczekiwania. Wszyscy ze wzruszeniem przeŜywali chwile, gdy po wysunięciu się Obrazu,  
Ksiądz Biskup i Ksiądz Proboszcz oddali w milczeniu hołd Maryi, całując ramy Świętego 
Obrazu.        StraŜacy: Andrzej Cichy, Wiesław 
Milewski, Marcin Gęstwa, Krzysztof Krawczyk wyjęli Obraz z samochodu-kaplicy i ukazali 
Go zgromadzonym wiernym.          
  Na swoje ramiona Obraz Matki Boskiej wzięli ojcowie: Daniel Błaszak,  
Andrzej Grzesiak, Waldemar Matuszkiewicz, Henryk Wojciechowski. Następnie Obraz 
przejęły matki rodzin wielodzietnych:  Anna Grad, Dorota Matuszkiewicz, Bernadeta 
Tatara, Dorota Juskowiak.   Spośród młodzieŜy zaszczytu niesienia Obrazu 
Matki BoŜej doświadczyli: Roksana Grad, Marta Marcinek, Marcin Panek, Dariusz Prymka.
  Przed wejściem do kościoła Obraz ponownie przejęli straŜacy i umieścili Go na 
przygotowanym miejscu w ołtarzu głównym.    Obok Obrazu ks. 
Proboszcz ustawił Ewangeliarz i świecę Maryjną i dokonał uroczystego okadzenia Obrazu i 
Ewangeliarza.    Następnie, wysłuchaniu Ewangelii według św. 
Łukasza  o Nawiedzeniu Maryi odśpiewanej przez o. Andrzeja i po odczytaniu przez ks. 
Dziekana listu Ojca Świętego, rozpoczęły się powitania. Najpierw Maryję powitał Ksiądz 
Proboszcz: 

       Bądź pozdrowiona, Maryjo, Matko Boga i Matko nasza - Ty jesteś pełnią 
wszelkich darów, wszelkich błogosławieństw i wszelkich łask.        Od wczoraj 
cieszymy się Twoją obecnością w znaku Ikony Jasnogórskiej w kościele Twojego imienia a 
dziś prowadzisz nas pod KrzyŜ Twojego Syna, gdzie z Jego słów „Oto Matka twoja” 
wypływa źródło Twej Matczynej opieki dla całego Kościoła.      
    Prowadzisz nas dziś, Matko, pod KrzyŜ Twojego Syna, abyśmy otwartym 
sercem przyjęli wszystkie dary i łaski, które z tegoŜ KrzyŜa na nas spływają, szczególnie 
byśmy otwarli się na przyjęcie najcenniejszego i najwaŜniejszego daru – daru zbawienia.
           Maryjo, wciąŜ w naszych 
sercach rozbrzmiewają  Twoje słowa: „Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie…” – a 
Jezus mówi nam, zaprasza  i zachęca do tego, abyśmy podąŜali Jego śladem, prostą choć 
niełatwą drogą ku świętości: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz 
niebieski".  Mamy być święci i doskonali, bo to jest jedyne zadanie, jakie zlecił nam Bóg.
 Matko rodząca do świętości! - wiemy, Ŝe kaŜdy z nas - jak Święty Maksymilian Kolbe, 
moŜe otrzymać z Twoich dłoni  koronę świętości.  Pomagaj nam i wspieraj swoją 
opieką, abyśmy nie lękali się jej przyjąć. 



Polecamy Twojej opiece Ojca Świętego, biskupów, kapłanów, siostry zakonne, naszą 
Parafię, rodziców, młodzieŜ, dzieci, chorych, cierpiących i osamotnionych.    
        Bądź z nami w kaŜdy czas! Wspieraj i 
ratuj nas!     Ciesząc się z czasu Nawiedzenia Twego przez 
dzisiejszą noc i jutrzejszy dzień, pragniemy Maryjo być przy Tobie, pamiętać o Tobie i 
czuwać z Tobą! 

Maryję powitała rodzina państwa Ratajów.      W imieniu 
Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej Maryję witali     panowie: Ireneusz Juskowiak, 
Paweł Matuszkiewicz i Stanisław Lis.  Parafialny Oddział Akcji Katolickiej i 
Zespół Caritas reprezentowali: pani Renata Wałęsa i panowie Tomasz BłaŜejczyk i 
Ferdynand Pulikowski. Swoje powitanie wygłosiły równieŜ panie z RóŜ RóŜańcowych:  
Helena Bielarz, Maria Zimna i Helena Oleśków.      Wśród 
witających nie zabrakło przedstawicielek Margaretek, modlących się za kapłanów, a były 
nimi panie: Anna BłaŜejczyk, Barbara Walczak, Czesława Teodorczyk.   
       W imieniu wspólnoty oazowej słowa powitania 
wygłosiła Kasia Dymowska w towarzystwie Zuzi Cierniewskiej i Ady Lis.   
 Maryję powitały takŜe dzieci z Eucharystycznego Ruchu Młodych – Kasia 
BłaŜejczyk, Miłosz Wolicki i Kasia Matuszkiewicz.   Głosem ministrantów 
przemówił Jakub Szwałek  w asyście Mateusza Dymowskiego i Mateusza Tatary. 
        Po powitaniach JE Ksiądz Biskup Stanisław w 
asyście kapłanów naszego dekanatu i Kustosza Obrazu, o. Mariusza celebrował     Mszę 
świętą.  Wśród darów przyniesionych  w czasie procesji był  między innymi 
Obraz Matki Boskiej, który będzie nawiedzał poszczególne rodziny  i Księga Peregrynacji 
Rodzin. W niej  będziemy wpisywać nasze zobowiązania, jakie poczynimy   w czasie 
Nawiedzenia. Po zakończeniu Mszy Świętej przy Matce BoŜej czuwali mieszkańcy 
wyznaczonej części Koźmińca, a następnie Grupa Modlitwy o. Pio.      
       O godzinie 21:00 zgromadzeni wierni wzięli 
udział w Apelu Jasnogórskim, który poprowadził  o. Mariusz – Kustosz Obrazu.  Po Apelu 
swoje czuwanie miała młodzieŜ.        O 
godzinie 23:00  modliliśmy się za Zmarłych, a o północy została odprawiona Pasterka 
Maryjna w intencji kapłanów i o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej parafii.
                      Po niej czuwali przy Maryi  przez całą 
noc i dzień  parafianie                       z poszczególnych części Koźmińca i pozostałych grup 
duszpasterskich. 

18. sierpnia 2011r. 

       Rano, o godzinie 9:00 została odprawiona Msza św. w intencji ludzi chorych i 
starszych, a o godzinie 12:00 Msza dla dzieci z okolicznościowym błogosławieństwem 
dzieci i matek  w stanie błogosławionym.    O godzinie 15:00 Ks. 
Proboszcz Robert Dadacz  odprawił Mszę św. dziękczynną za Nawiedzenie, a po niej 
rozpoczęła się ceremonia poŜegnania.  Ks. Proboszcz Ŝegnając Obraz dokonał aktu 
zawierzenia całej parafii Matce BoŜej.          
  StraŜacy wynieśli Obraz do samochodu-kaplicy a wszyscy zgromadzeni jeszcze 
raz oddali hołd Matce BoŜej.        Ks. Proboszcz 



wraz z delegacją parafii – panem Henrykiem Szkudłapskim i z paniami: Teresą Kaczmarek i 
Krystyną Wałęsa odwieźli Obraz Jasnogórskiej Pani do parafii pw. św. Mikołaja i Matki 
Boskiej Szkaplerznej w Korytach. 

           Nawiedzenie Matki BoŜej w Koźmińcu zrelacjonował takŜe „Opiekun”: 

          Parafia pw. Matki BoŜej Królowej Korony Polskiej w Nowej Wsi ma swoją filię 
w Koźmińcu, więc i tam nie mogło zabraknąć obecności Pani Jasnogórskiej w Cudownym 
Wizerunku Nawiedzenia. Dzięki temu Maryja w tej parafii przebywała aŜ dwie doby. 
Uroczystościom przewodniczył pasterz diecezji kaliskiej ks. bp Stanisław Napierała. - 
Kościół filialny jest pod wezwaniem PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego. W 1977 roku 
nawiedzenie Matki BoŜej odbyło się w Nowej Wsi 8 marca, w Koźmińcu 9 marca, więc juŜ 
wtedy teŜ tak było, Ŝe takŜe do filialnej świątyni Maryja zawitała na całą dobę - powiedział 
proboszcz ks. Robert Dadacz.           A ta 
świątynia wystroiła się z pomocą swoich wiernych nie gorzej niŜ świątynia parafialna, bo 
mieszkańcy Koźmińca postarali się o godne przygotowanie na spotkanie z Matką, 
zewnętrzne, ale takŜe duchowe. – KaŜdy z nas jest świątynią, BoŜą świątynią i kaŜdy z nas 
jest dla Boga wartością tak wielką, Ŝe Bóg w Jezusie Chrystusie, w Człowieku-Bogu dał za 
kaŜdego z nas swoje Ŝycie. Jak wielki jest człowiek, jak Bogu zaleŜy na kaŜdym człowieku, na 
kaŜdym z nas. Dlaczego? Bo On chce, by kaŜdy z nas był w niebie. Właśnie tam, gdzie jest 
Maryja, gdzie jest Bóg. Bo niebo to jest Bóg, niebo to jest nasza obecność w Bogu, który jest 
pełnią Ŝycia, pełnią radości, pełnią szczęścia. Do nieba jesteśmy powołani i nikomu tak nie 
zaleŜy na tym, Ŝeby kaŜdy z nas był w niebie, jak Bogu samemu. Bracia i siostry, zadajmy 
sobie takie pytanie, tu, w tym naszym zamyśleniu przed Matką i Królową: czy pamiętamy 
o niebie? Nie raz to słowo pojawia się na naszych ustach, ale czy myślimy o tym, co Bóg dla 
nas zamierzył. To jest nasze wspaniałe powołanie: do nieba; Ŝycie się skończy kiedyś, ale 
gdy przejdziemy przez te ciemności śmierci, tam będzie światło Ŝycia.  Bo tak by moŜna 
określić to niebo, pełnia radości, pełnia szczęścia, pełnia Ŝycia, które się rozpocznie i nigdy 
nie skończy, to jest nasze powołanie. JeŜeli będziemy Ŝyć według wiary, pójdziemy drogą, 
która przez to Ŝycie tu, na ziemi prowadzi do nieba. Maryja tu jest, w tym znaku Obrazu, 
Ŝeby nam teŜ to powiedzieć: jesteście umiłowani przez mojego Syna, przez Boga i On chce, 
Ŝebyście byli tam, gdzie ja jestem: w niebie – mówił Ksiądz Biskup podczas homilii. Dla 
kaŜdego, kto poczuł w sercu potrzebę spotkania z Matką były to niezwykłe godziny. Na 
kaŜdego, kto poczuł tęsknotę za spotkaniem z Maryją Ona czekała z otwartymi ramionami 
i wsłuchiwała się w kaŜde słowo wypowiadane do Niej i do Jej Syna. KaŜde z nich, tak jak 
kiedyś tu, na ziemi, rozwaŜała i zachowywała głęboko w swoim sercu. A Jezus, którego 
przyniosła parafianom w Koźmińcu, przedstawiał ich błagania i podziękowania swojemu 
dobremu Ojcu. Opowiadał Mu o codzienności tych ludzi oddanych Maryi. 

W „Opiekunie” mogliśmy takŜe przeczytać wspomnienie Nawiedzenia  Kasi 
Dymowskiej: 

Pozdrawiam Ciebie, Matko - Mistrzyni moich dróg...  

           „Pozdrawiam Ciebie, Matko -  Mistrzyni moich dróg…” to jedna z moich ulubionych 
piosenek religijnych. Wiele razy śpiewaliśmy ją na spotkaniach wspólnoty oazowej. Nigdy 
jednak nie zastanawiałam się nad znaczeniem jej słów. Dlaczego przyszły mi na myśl 



właśnie teraz? Spróbuję to wytłumaczyć. Kiedy rozpoczynały się przygotowania do 
peregrynacji - chociaŜ razem z całą rodziną byłam mocno w nie zaangaŜowana - jakoś 
niekoniecznie docierała do mnie wielkość tego wydarzenia.     
  Nadeszły wakacje, w czasie których po raz kolejny, dzięki Księdzu 
Proboszczowi mogłam wraz z koleŜankami przeŜyć  rekolekcje. A po powrocie - wzrastała 
temperatura - nie tylko na dworze, ale i nasilała się gorączka przygotowań. WciąŜ jednak - 
jakby obok mnie. Czas uciekał…     Nadszedł wreszcie kres 
przygotowań i oto Wizerunek Czarnej Madonny zawitał u bram naszej świątyni - kościoła 
filialnego w Koźmińcu, naleŜącego do parafii MB Królowej Korony Polskiej w Nowej Wsi. 
Pierwszy raz serce zabiło mi mocniej, gdy podjechał samochód-kaplica, powoli otwierały się 
jego drzwi i zaczął wyłaniać się Wizerunek Matki BoŜej… I ten śpiew na powitanie – taki 
inny, przenikający - czuć było – taki z serca. AŜ łezki mi się zakręciły. Kątem oka 
rozejrzałam się dokoła. Widać było, Ŝe podobne odczucia towarzyszyły wielu…, ale mój 
wzrok i uwagę zatrzymały dwie sytuacje. Wzruszenie na twarzy Księdza Proboszcza. 
A raczej moŜna by było spodziewać się zmęczenia – w końcu to była druga doba 
peregrynacji w parafii…Widok drugi, to pani na wózku – całująca Obraz…Teraz łezka juŜ 
się nie kręciła, a poleciała po policzku.  Procesyjnie, ze śpiewem na ustach – choć 
nadal raczej śpiewały serca, dotarliśmy do kościoła. Starałam się niczego nie przeoczyć. 
Zapragnęłam nagle chłonąć sercem wszystko, w czym uczestniczyłam. Tak radośnie 
i podniośle zrobiło mi się na sercu, kiedy Obraz unosił się do góry, by stanąć na tronie 
przygotowanym w ołtarzu głównym. Jakoś nie mogłam oderwać wzroku od Wizerunku 
Maryi. No i te powitania, niektórym aŜ z przejęcia plątały się słowa, ale co tam inni. Nawet 
ja – a dostąpiłam zaszczytu witania – nie mówiłam swoim głosem. Nie do wiary, często 
czytam publicznie i nie miewam z tym problemów, a tu ze wzruszenia głos się załamał. 
     To nie koniec moich przeŜyć. Z niepojętą uwagą 
wsłuchiwałam się w słowa kazania Księdza Biskupa, nie odrywając niemal wzroku od 
Maryi, która teŜ na mnie spoglądała. ChociaŜ wiele razy uczestniczyłam w Apelu 
Jasnogórskim - tym razem brzmiał on inaczej - a gdy śpiewaliśmy pieśń „Wśród tylu dróg” 
– na jej słowa przechodził mnie  dreszcz i łezki prawie nie pozwalały śpiewać. Kiedy 
nadeszła godzina naszego - młodzieŜowego czuwania – jakŜe inaczej przeŜytego niŜ 
wszystkie dotychczasowe czuwania - ze spokojem wpatrywałam się w zamyśleniu w oblicze 
Maryi. I oto – nie była juŜ Ona jakąś daleką BoŜą Matką - gdy spojrzałam w Jej oczy – to 
jakby patrzyła na mnie Przyjaciółka. Poczułam ciepło i  spokój. Długo siedziałam 
w kościele, nie czułam zmęczenia, nie chciało się spać, mimo, Ŝe to była noc głęboka…
 Wróciłam do domu, ale nie mogłam zasnąć. Od rana słuchałam piosenki „Wśród tylu 
dróg”, zatęskniłam i z radością wróciłam przed Oblicze Maryi. Starałam się niczego nie 
opuścić i nie przeoczyć. A kiedy nadszedł moment poŜegnania  i zamykały się drzwi 
samochodu-kaplicy - łezki same się pokulały. Po głowie zaczęły kręcić się słowa 
ulubionej piosenki – zacytowane na początku – ale nabrały one teraz dla mnie innego 
znaczenia. W kościele – przed obliczem Czarnej Madonny uświadomiłam sobie, Ŝe 
rzeczywiście chciałabym,             by to Maryja była moją Przewodniczką i taką Mistrzynią 
moich Ŝyciowych dróg. I wiem jeszcze jedno, Ŝe chyba się odwaŜę i podziękuję Księdzu 
Proboszczowi za to, Ŝe zaprosił Maryję równieŜ do Koźmińca, do naszego kościoła. Bo 
z pewnością, gdyby Obraz gościł tylko w kościele parafialnym – nie przeŜyłabym tak 
bliskiego spotkania z Maryją, która dzięki nawiedzeniu pozostanie – mam nadzieję - 
Mistrzynią moich dróg. Teraz z niecierpliwością oczekuję,                           aŜ wędrujący po 



rodzinach Wizerunek mojej Mistrzyni zawita w moim domu.  Bo tak wiele będę miała Jej do 
powiedzenia. 

 Dziękując za Nawiedzenie Matki Boskiej w Kopii Jej Jasnogórskiego Obrazu w 
Jasnogórskiej Kronice Peregrynacji umieściliśmy następujące słowa: 

"Matka szczęśliwa niesie w swych ramionach,   
Boga zakrytego pod zasłoną ciała;  
w czystych objęciach tuli swoje dziecię,  
które jest w pełni Bogiem i człowiekiem".     (hymn brewiarzowy) 

Maryjo, Matko nasza i Królowo – dni 16-18.08.2011r . pozostaną na zawsze w 
naszych sercach jako czas świętego, pełnego wzruszenia, ciepła, pokoju i miłości spotkania z 
Tobą w znaku Jasnogórskiej Ikony.  Nie sposób wyrazić wdzięczności za tak wielki dar, bo 
któŜ jest w stanie pojąć, zliczyć i opisać wszystkie łaski, które przez Twoje, pełne dobroci i 
miłości dłonie, na nas spłynęły. 

 
 Dziękujemy Ci, Maryjo, Ŝe mogliśmy przytulić się, jak małe dzieci,  do Twego 

Najświętszego Serca i opowiedzieć Ci tak zwyczajnie o trudach                   i bolączkach 
codziennego Ŝycia.  

       Chcieliśmy przyjąć Cię po królewsku w kościele parafialnym w Nowej Wsi, bo od 
86 lat czcimy Cię tutaj,  jako Królową Korony Polskiej.  JuŜ sama  wieść o peregrynacji 
zaowocowała ubogaceniem Ŝycia duchowego naszej wspólnoty parafialnej poprzez: 
odmawianie RóŜańca przed kaŜdą Mszą św.  niedzielną i specjalną modlitwę w czasie kaŜdej 
Eucharystii, adorację Najświętszego Sakramentu po kaŜdej Mszy św. w kaŜdą I niedzielę 
miesiąca, NaboŜeństwo do św. Rodzinny  w kaŜdy I czwartek miesiąca, nowennę do św. 
Józefa ze szczególną prośbą o powołania kapłańskie  i zakonne, naboŜeństwo do 
miłosierdzia BoŜego  za naszych bliskich zmarłych we wszystkie  piątki, wznowienie tradycji 
naboŜeństw majowych przy krzyŜach i kapliczkach parafii  i ich odnowienie z inicjatywy 
samych parafian,  artykuły w gazetce parafialnej przybliŜające tajemnice Twojej obecności 
w dziejach Kościoła.  

         Przed samym Nawiedzeniem w czasie 9-dniowych Misji peregrynacyjnych 
kruszyliśmy dla Ciebie nasze twarde serca, odbyliśmy szczerą spowiedź misyjną i 
odnowiliśmy krzyŜe misyjne. I wreszcie, dla  uczczenia Twego przybycia do naszej 
parafialnej świątyni,  panowie połoŜyli kostkę brukową wokół kościoła,  panie ułoŜyły na tej 
kostce przepiękny chodnik z kwiatów – na którym widniało zaproszenie: „Matko wejdź w 
nasze Ŝycie”, członkowie śywego RóŜańca ufundowali nowe obrusy ołtarzowe a Grupa 
Modlitwy św. o. Pio i Rada Parafialna zakupiła nowy chodnik do kościoła.  
           Uczyniliśmy to wszystko, bo chcieliśmy przyjąć Cię po królewsku,               a Ty 
przyszłaś do nas nie jako Królowa, lecz jako najczulsza Matka, aby               z matczyną 
troską i miłością  pochylić się nad tym wszystkim, co trudne, co budzi niepokój, co sprawia, 
Ŝe czujemy się zagubieni i niepewnie spoglądamy w przyszłość.   Pochyliłaś się nad nami, 
abyśmy mogli szeptać wprost do Twojego Serca modlitwy pełne nadziei, ufności i 
zawierzenia.       Następnie, 17 sierpnia przybyłaś do Koźmińca, 
by podprowadzić nas pod KrzyŜ Twojego Syna, gdzie z Jego słów „Oto Matka twoja” 
wypływa źródło Twej Matczynej opieki dla całego Kościoła.  Poprowadziłaś nas, Matko, pod 
KrzyŜ Twojego Syna, abyśmy otwartym sercem uczyli się przyjmować wszystkie dary i łaski, 
które z tegoŜ KrzyŜa na nas spływają, szczególnie byśmy otwarli się na przyjęcie 



najcenniejszego i najwaŜniejszego daru – daru zbawienia. Poprowadziłaś nas pod KrzyŜ 
Swojego Syna, aby nam przypominać najwaŜniejszą prawdę -  prawdę o Bogu, który jest 
samą Miłością. 

Dziękujemy Ci, Maryjo, Ŝe przybyłaś do naszej rodziny parafialnej, aby wysłuchiwać 
naszych pełnych ufności próśb i  podziękowań,  aby cieszyć się           z nami naszymi 
radościami i aby prowadzić nas do Boga - do Jezusa, bo                    „z Chrystusem 
wszystko ma sens; bez Niego niczego nie moŜna do końca wyjaśnić".     

 
  Pani Jasnogórska, powierzamy Twojej matczynej opiece Ojca Świętego, biskupów, 

kapłanów, siostry zakonne, rodziców, młodzieŜ, dzieci, chorych, cierpiących i 
osamotnionych. Powierzamy Ci naszą parafię i wszystkie jej wspólnoty: Radę Duszpasterską 
i Radę ds. Ekonomicznych, Akcję Katolicką, Koła śywego RóŜańca Matek, Ojców i Dzieci, 
Margaretki, Grupę Modlitewną św. o Pio, Caritas Parafialny, Ministrantów, 
Eucharystyczny Ruch Młodych, Oazę. Powierzamy Ci wszystkie nasze sprawy.  
        Matko! Bądź z nami w kaŜdy czas! Wspieraj i ratuj nas! 
 
„Wielbi dusza moja Pana…” 
 

Kiedy minęły nasze "wielkie dni", mogę  z radością stwierdzić,                 Ŝe Pan Bóg,    
za wstawiennictwem Matki BoŜej – Królowej Korony Polskiej nam pobłogosławił. Nie 
znajduję wręcz słów wdzięczności, aby wyrazić całą moją radość z powodu tak udanych 
uroczystości. Przede wszystkim chcę podziękować Bogu i Maryi, iŜ mogliśmy się cieszyć taką 
pomyślnością we wszystkim, Ŝe nawet pogoda nam sprzyjała  w przeŜywaniu tych świętych 
dni. Bogu NajwyŜszemu niech będzie chwała...      
 Dziękuję teŜ Wam, Moi Drodzy Parafianie!   Nie ma równieŜ takich słów, które 
mogłyby w najmniejszej części zadośćuczynić tej wdzięczności, którą mam w sercu za Wasze 
zaangaŜowanie, wszelkie starania i trud, jaki włoŜyliście, aby wszystko się udało i Ŝeby 
świadectwo naszej wiary było budujące dla tych, którzy przybyli aby z nami świętować.  
      Ciągle otrzymuję słowa uznania i pochwały dla 
Parafian, którzy  z tak wielkim sercem podjęli ogromny wysiłek  w przygotowania, jak i w 
same obchody Nawiedzenia Matki BoŜej.  

   Bardzo Wam za to dziękuję, tym bardziej, iŜ  wiem, Ŝe nie dla mnie to czyniliście lecz 
na chwałę Boga i Jego Matki, Ŝe wszystko to wynika z Waszej wielkiej wiary   i miłości.  

    Niech zatem Maryja, Wędrująca Madonna, strzeŜe Was, opiekuje się Wami i 
wyprasza Wam to, czego najbardziej potrzeba Waszym rodzinom, w pracy  i w domu, w 
szkole i Ŝyciu osobistym...  

                                                                 Bóg Wam zapłać!    
          Ks. Robert Dadacz   21. 

sierpnia 2011r. – w Nowej Wsi została odprawiona uroczysta Msza dziękczynna za 

tegoroczne plony              26. sierpnia 2011r. – 

rozpoczęło się nawiedzanie Obrazu Matki Boskiej w rodzinach naszej 

parafii.                                                         1. września 2011r.   - w 

obu  kościołach naszej parafii z okazji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego i 



katechetycznego odprawione zostały uroczyste Msze św., Modliliśmy się o BoŜe 

błogosławieństwo dla dzieci, nauczycieli i wychowawców w nowym roku szkolnym.  

11.  września 2011r.   – w Koźmińcu odbyły się uroczystości odpustowe ku czci 
PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego. Sumę odpustową, połączoną z dziękczynieniem za Ŝniwa 
odprawił i kazanie wygłosił o. Janusz Kołodziej.                

    18. września 2011r.   – tradycyjnie juŜ – przedstawiciele naszej parafii 
uczestniczyli we wrześniowym spotkaniu diecezjan na Górze KrzyŜa Jubileuszowego. 
Najpierw wszyscy spotkali się  przy Samotni, by tam zawiązać wspólnotę    i w procesji, 
niosąc KrzyŜ, wejść na Górę KrzyŜa. O godzinie 15. rozpoczęła się modlitwa Koronką do 
BoŜego Miłosierdzia, a po niej Eucharystia, której przewodniczył Ks. Biskup Stanisław 
Napierała. Mszę koncelebrowało około 30 kapłanów. W homilii  Ksiądz Biskup  wołał o 
miłość  i o odwagę w wyznawaniu wiary. Arcypasterz wyraził takŜe oburzenie wobec tego, 
jak dzisiaj lansowani przez media ludzie, nie szanują Biblii i zniewaŜają znak KrzyŜa. 
Biskup pod koniec głoszonego słowa, zaprosił wszystkich  do Adoracji Znaku KrzyŜa, który 
jest dla chrześcijan świętością. Po wspaniałej uczcie duchowej – był teŜ czas na strawę dla 
ciała – pyszny Ŝurek. 

                19. września 2011r.   -  JuŜ po raz szósty -  z okazji święta  patrona dzieci i 
młodzieŜy– Stanisława Kostki, odprawiona została Msza św., na którą dzieci przybyły wraz 
z rodzicami.   

  2. października 2011r. -  przedstawiciele naszego Parafialnego Oddziału Akcji 
Katolickiej uczestniczyli w czuwaniu modlitewnym  w Sanktuarium Matki BoŜej Łaskawej 
w Tursku.  Myślą przewodnią spotkania i konferencji wygłoszonej przez o. Ludwika 
Kaszowskiego był temat: „Problemy współczesnego świata i Kościoła”.  

 9. października 2011r. - zostały poświęcone  róŜańce dla dzieci 
pierwszokomunijnych.                    

  9. października 2011r. -  przeŜywaliśmy kolejny  Dzień Papieski, w tym roku 
połączony z podziękowaniem za dar beatyfikacji PapieŜa Polaka. Przebiegał on pod hasłem 
„Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy”. Uczniowie Zespołu Szkół w Nowej Wsi przygotowali 
z tej okazji i przedstawili w kościele parafialnym program słowno-muzyczny. 

 16. października 2011r. -  obchodziliśmy w naszej parafii Niedzielę Powołań z 
udziałem kleryków kaliskiego seminarium.  

            22. października 2011r. -   w Wołczynie odbyło się  Spotkanie  Grup Modlitwy i 
Czcicieli Św. Ojca Pio. Uczestniczyło  w nim 13. osób z naszej parafialnej Grupy Modlitwy 
św. o. Pio.                                                    

   26. października 2011r.  - W Gminnej Bibliotece   w Dobrzycy  odbyła się  
dziewiąta juŜ edycja konkursu dla dekanatu dobrzyckiego. Tegoroczny konkurs przebiegał 
pod hasłem: „Madonno, Czarna Madonno, jak dobrze Twym dzieckiem być…” i był  
poświęcony wizerunkowi Jasnogórskiej Pani.  Nie zabrakło dzieci z obu szkół naszej parafii. 
Kasia BłaŜejczyk z Koźmińca zajęła pierwsze miejsce. Gratulujemy!        



   29. października 2011r. - przedstawiciele naszej parafii udali się do Kalisza na 
doniosłą uroczystość. Diecezja Kaliska dziękowała za łaskę nawiedzenia Maryi w znaku 
jasnogórskiej ikony. Wśród wielu dostojnych gości nie zabrakło w Kaliszu Nuncjusza 
apostolskiego w Polsce abp Celestino Migliore, który przewodniczył Eucharystii, prymasa-
seniora kard. Józefa Glempa, kard. Henryka Gulbinowicza, trzydziestu biskupów i kilkuset 
kapłanów. W uroczystej procesji obraz przeniesiono z kaliskiej katedry do ołtarza 
usytuowanego na Głównym Rynku. Po komunii św. bp Stanisław Napierała, ordynariusz 
diecezji kaliskiej dokonał aktu zawierzenia Kościoła Kaliskiego Królowej Polski. Po Mszy 
św. obraz Matki BoŜej Częstochowskiej odprowadzono do samochodu kaplicy, a nieśli go 
kolejno biskupi, księŜa, klerycy, siostry zakonne  i straŜacy.                           
   Z Częstochowy obraz trafi do pracowni konserwatorskiej w Toruniu, a w 
marcu 2012 r. rozpocznie pielgrzymkę po Diecezji Elbląskiej.              Uroczystość 
zakończenia nawiedzenia Matki BoŜej w kopii obrazu jasnogórskiego uświetniło  15. 
chórów i 3. orkiestry z diecezji kaliskiej.                 

         20. listopada 2011r. - w uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, 
członkowie  Akcji Katolickiej obchodzili swoje święto patronalne. Odbyła się IX 
Diecezjalna Pielgrzymka Akcji Katolickiej do Sanktuarium św. Józefa.  Pielgrzymka  
rozpoczęła się o 17.00 monodramem „Ja Judasz" w wykonaniu Mariana Rybickiego.    O 
godzinie 18.00 Biskup Kaliski sprawował Mszę Świętą w intencji Akcji Katolickiej naszej 
diecezji. W pielgrzymce wzięli udział przedstawiciele naszego parafialnego oddziału Akcji 
Katolickiej.                   

          30. października 2011r. – kolejna juŜ grupa młodzieŜy zakończyła cykl 25. 
spotkań  w ramach KATECHEZY PARAFIALNEJ  DLA MŁODZIEśY 
PONADGIMNAZJALNEJ będącej jednocześnie przygotowaniem bliŜszym do zawarcia 
SAKRAMENTU MAŁśEŃSTWA. 22. osobowej grupie wytrwałej młodzieŜy, serdecznie 
gratulujemy  i Ŝyczymy, by te spotkania, skłaniające do przemyśleń i pracy nad sobą, 
pomogły   w rozpoznaniu i realizacji  Ŝyciowego powołania.                  

         3. grudnia 2011r.  - nasza diecezja obchodziła  Dzień Świętości śycia. 
Uroczystości odbyły się w Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Nie zabrakło tam 
przedstawicieli naszej parafii. Po wysłuchaniu interesującej prezentacji p. Jolanty Siwak na 
temat budowania pozytywnych więzi w małŜeństwie i rodzinie, została odprawiona  Msza 
św. pod przewodnictwem  Księdza Biskupa Teofila Wilskiego  z udziałem dekanalnych 
duszpasterzy rodzin. Ksiądz  biskup wzywał do promowania świętości Ŝycia i rodziny. 
Następnie nastąpiło zawierzenie rodzin św. Józefowi oraz rozstrzygnięcie konkursów dla 
dzieci i młodzieŜy. Spotkanie zakończyła wspólna agapa.   

         5. grudnia 2011r.  - swoje przedświąteczne robocze spotkanie odbyły panie z 
Parafialnego Oddziału CARITAS.  Ustalono, w jakiej   formie zostanie udzielona  pomoc 
świąteczna rodzinom znajdującym się w trudnym połoŜeniu.                   

 
       6. grudnia 2011r.  – tradycyjnie juŜ - w obu kościołach  naszej parafii, na 

zaproszenie Księdza Proboszcza,  do dzieci biorących udział w Roratach, przybył  
szczególny gość –  św. Mikołaj w biskupim stroju. Spotkanie przysporzyło wiele radości – 
tym większej, Ŝe wszystkie dzieci  otrzymały od szczególnego gościa słodkie upominki.  



  
     7. grudnia 2011r.  – goszczące w naszej parafii  s. Danuta                       i s. Ewa  

ze Zgromadzenia SłuŜebnic Matki Dobrego Pasterza spotkały się po Roratach z młodzieŜą. 
Siostra Ewa pracuje w afrykańskim szpitalu w miejscowość Bagandou. Bardzo ciekawie 
opowiadała o misyjnej działalności wśród Pigmejów. MłodzieŜ z zaciekawieniem nie tylko 
słuchała opowieści i podziwiała zdjęcia, ale mogła teŜ dotknąć i obejrzeć z bliska oryginalne 
eksponaty przywiezione prosto z Afryki. Niestety, nikt  obecnych (nawet                             
ks. Proboszcz) nie odwaŜył się skosztować wędzonych robaczków, które jadają Pigmeje...  
    O tym wydarzeniu pisał nasz diecezjalny dwutygodnik „Opiekun”. 
                                                     

      8. grudnia 2011r. - w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP  - zostały 
poświęcone  medaliki dla dzieci przygotowujących się do  I Komunii św. oraz odbyło się 
spotkanie z ich Rodzicami.      

  
      13. grudnia 2011r.  -  Parafialna Rada Duszpasterska  spotkała się, by utworzyć i 

zatwierdzić Parafialny Program Duszpasterski na rok 2012. 

              16. grudnia 2011r.  – w kościele parafialnym rozpoczęliśmy Nowennę do 
Dzieciątka Jezus.  

  27. grudnia 2011r.  – rozpoczęły się Odwiedziny Duszpasterskie. 
  
   31. grudnia 2011r.  - w czasie Mszy św. i naboŜeństwa w obu kościołach 

dziękowaliśmy Stwórcy za łaski roku 2011. 

         W roku 2011 w księgach parafialnych odnotowaliśmy:  

17 chrztów;   

12 ślubów; 

7 pogrzebów (w tym 3 spoza parafii). 


