
ROK 2012. 

6. stycznia 2012 r. - Uroczystość Objawienia Pańskiego - to takŜe 
dzień związany z misjami i głoszeniem Ewangelii całemu światu. Akcentem 
misyjnym tego dnia w naszej parafii były krótkie scenki misyjne, 
przedstawione w obu kościołach przez młodzieŜ oazową.  

6. stycznia 2012 r. - Po Mszy św. w Nowej Wsi nastąpiło 
ogłoszenie wyników prorodzinnego konkursu dekanalnego ogłoszonego przez 
Radę Duszpasterską i Parafialny Oddział Akcji Katolickiej - "W mojej 
Rodzinie przeŜyłem nawiedzenie Matki BoŜej". Na konkurs wpłynęło ponad 
50. prac. Były to prace plastyczne, literackie, fotograficzne, multimedialne. 
Komisja miała trudne zadanie, poniewaŜ prace prezentowały wysoki poziom. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki pocieszenia, a 
zwycięzcy nagrody. Jedną z nich ofiarowała członkini Akcji Katolickiej, a 
wszystkie pozostałe ufundowane zostały przez księdza Proboszcza.  

7. stycznia 2012r. - Przedstawiciele oddziału Akcji Katolickiej z 
naszej parafii uczestniczyli w Odolanowie w spotkaniu opłatkowym Akcji 
Katolickiej Diecezji Kaliskiej. Uroczystość rozpoczęła Msza św., której 
przewodniczył ksiądz Biskup Stanisław Napierała. Następnie uczestnicy 
spotkania udali się do restauracji "Nadbaryczna" gdzie złoŜyli sobie Ŝyczenia 
noworoczne i podzielili się opłatkiem  

8. stycznia 2012r. - w niedzielne popołudnie, w obu kościołach 
naszej parafii zgromadzili się rodzice, dziadkowie i dzieci na wspólne 
śpiewanie kolęd przy Ŝłóbku. Z okazji święta Młodzianków, zgromadzone 
licznie dzieci otrzymały okolicznościowe indywidualne błogosławieństwo.  

W styczniu 2012 r.- młodzieŜ oazowa wcieliła się w role 
kolędników misyjnych. Odwiedzali domy, przedstawiali krótką scenkę, 
śpiewali kolędę i składali Ŝyczenia. Sprawiali radość domownikom, dzieci 
chętnie pozowały do zdjęcia z miłymi gośćmi. A sami oazowicze - bawili się 
wspaniale, przypomnieli piękny zwyczaj kolędowania, no i zebrane przy tej 
okazji pieniądze przekazali na potrzeby misji.  

20. stycznia 2012r. - zakończenie odwiedzin duszpasterskich.  

21. stycznia 2012r. - po adoracji i uczestnictwie we Mszy św., 
odbyło się na probostwie spotkanie opłatkowe członków Grupy Modlitewnej 
O. Pio.  

22. stycznia 2012r. - po Mszy św. w kościele parafialnym, dzieci 
ze Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi przedstawiły jasełka.  

23. stycznia 2012r. - na spotkaniu z okazji Dnia Babci i Dziadka 
uczniowie szkoły podstawowej w Koźmińcu przedstawili jasełka.  



24. stycznia 2012r. - Zakończyła się w Koźmińcu peregrynacja 
rodzin kopii obrazu MB Częstochowskiej.  

13. - 17. lutego 2012r. - dziewczęta z naszej parafii wzięły udział 
w Rekolekcjach Sióstr Pasterzanek w Szaflarach.  

3. - 5. lutego 2012r. - ministranci z naszej parafii uczestniczyli w 
Rekolekcjach dla młodzieŜy męskiej, które odbywały się w WyŜszym 
Seminarium Duchownym w Kaliszu.  

23. lutego 2012r. - zakończył się w Parafii św. Tekli w Dobrzycy 
Kurs Lektorski, przygotowujący do godnego i odpowiedniego głoszenia Słowa 
BoŜego podczas naboŜeństw liturgicznych oraz Mszy św. we wspólnocie 
Kościoła. Kurs ten ukończył ministrant z naszej parafii - Dominik 
Teodorczyk.  

09.-11. marca 2012r. -w Ośrodku Formacyjnym CARITAS 
Diecezji Kaliskiej w Przedborowe odbyły się rekolekcje dla parafialnych 
zespołów charytatywnych. Wzięły w nich udział panie z naszego parafialnego 
zespołu Caritas.  

17. marca 2012r. - rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne, które 
wygłosił o. Janusz Kołodziej - przeor oo. Pasjonistów z Sadowia. W niedzielny 
wieczór 18. marca, ulicami Nowej Wsi wędrował do kolejnych stacji 
oznaczonych brzozowymi krzyŜami - duŜy krzyŜ, niesiony przez poszczególne 
stany. Do refleksji przy poszczególnych stacjach skłaniały głębokie 
rozwaŜania ojca, prowadzącego rekolekcje. Na zakończenie Drogi KrzyŜowej, 
wierni złoŜyli na grobach swoich bliskich zapalone znicze, które nieśli w 
czasie drogi.  

22. marca 2012r. - na zakończenie rekolekcji, podczas Mszy św. z 
udziałem chorych i starszych, 95. osób przyjęło sakrament namaszczenia 
chorych.  

22. marca 2012r. - podczas spotkania w Kurii Diecezjalnej w 
Kaliszu JE Ksiądz Biskup Stanisław Napierała wyniósł do godności Kanonika 
Honorowego Kapituły Katedralnej księdza proboszcza Roberta Dadacza.  

25. marca 2012r. - przedstawiciele naszej parafii uczestniczyli w 
obchodach 20. rocznicy ustanowienia Diecezji Kaliskiej. W katedrze św. 
Mikołaja w Kaliszu, ordynariusz diecezji JE Ksiądz Biskup Stanisław 
Napierała, w asyście biskupa seniora Teofila Wilskiego i wielu kapłanów, 
odprawił dziękczynną Mszę św. i zawierzył Maryi całą naszą diecezję. 
Następnie wszyscy zebrani udali się na ciąg dalszy uroczystości do domu 
katolickiego.  

25. marca 2012r. - z racji przypadającego Dnia Świętości śycia, 
obchodzonego w Uroczystość Zwiastowania N.M.P., kilkunastoosobowa 
grupa wiernych z naszej parafii - juŜ po raz szósty włączyła się w piękne 



DZIEŁO DUCHOWEJ ADOPCJI DZIECKA POCZĘTEGO, potwierdzając swoją 
deklarację podjęcia modlitwy w obronie Ŝycia, wpisem do Parafialnej Księgi 
Duchowej Adopcji. 

KOŚCIÓŁ - NASZYM DOMEM, RODZINA - DOMOWYM 
KOŚCIOŁEM - takie hasła przeplatały się w czasie konferencji, w których we 
wszystkie soboty i niedziele Wielkiego Postu, uczestniczyli młodzi ludzie 
przygotowujący się do Sakramentu MałŜeństwa. KATECHEZĘ 
PRZEDMAŁśEŃSKĄ, tematycznie dostosowaną do obecnie obowiązującego 
rozszerzonego programu, ukończyło 27. osób.  

31. marca 2012r. - prezes naszego Parafialnego Oddziału Akcji 
Katolickiej uczestniczył w Radzie Diecezjalnej AK, która odbyła się w 
Przedborowie. Obrady poprzedziła Msza św. pod przewodnictwem Księdza 
Biskupa Stanisława Napierały, który obserwował przebieg rady. 
Podsumowano miniony rok i przedstawiono plan działania na rok obecny. 

01. kwietnia 2012r. - w Niedzielę Palmową - po raz kolejny 
młodzieŜ z diecezji spotkała się na Górze KrzyŜa, gdzie wraz z Księdzem 
Biskupem świętowała Światowy Dzień Młodych. W spotkaniu tym 
uczestniczyła 80. osobowa grupa młodzieŜy z naszej parafii. Dominowali 
kandydaci przygotowujący się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.  

14. kwietnia 2012r. - dzień skupienia przeŜywali odpowiedzialni 
za Parafialne Grupy Modlitwy św. o. Pio. W spotkaniu tym, które odbywało 
się w parafii św. Antoniego w Ostrowie Wlkp. uczestniczyli przedstawiciele 
naszej parafialnej Grupy Modlitwy.  

23. kwietnia 2012r. - uczestniczyliśmy w dziękczynieniu za 
Nawiedzenie Matki BoŜej Częstochowskiej w naszej diecezji. Na Jasną Górę 
razem z księdzem Proboszczem pielgrzymowało 54. parafian.  

24. - 26. kwietnia 2012r. - swoje modlitewne triduum - 
zakończone sakramentem pojednania - przeŜywali kandydaci do 
bierzmowania.  

27. kwietnia 2012r. - w kościele w Nowej Wsi, w czasie uroczystej 
Mszy św., stuosobowa grupa młodzieŜy naszej parafii - z rąk JE Księdza 
Biskupa Stanisława Napierały - przyjęła Sakrament Bierzmowania.  

29. kwietnia 2012r. - w kościele parafialnym w Nowej Wsi 
ośmioro dzieci przyjęło po raz pierwszy Pana Jezusa do swoich serc. Rodzice 
z tej okazji ufundowali szafę do zakrystii na szaty liturgiczne  

3. maja 2012r. - PrzeŜywaliśmy odpust parafialny. Uroczystość 
rozpoczęła się w wigilię odpustu na Cmentarzu - Mszą św. sprawowaną za 
wszystkich Zmarłych Parafian. Uroczystościom przewodniczył, sumę 
odpustową odprawił i kazanie na wszystkich Mszach św. wygłosił ks. prałat 
Jan Wolniak - Dyrektor Domu KsięŜy Emerytów w Ostrowie Wlkp.  



6. maja 2012r. - jedenaścioro dzieci z Koźmińca przyjęło po raz 
pierwszy Pana Jezusa do swoich serc. W darze ołtarza Rodzice ufundowali 
głęboką patenę i albę kanonicką.  

9. maja 2012r. - Odbyła się pielgrzymka dziękczynna za I 
Komunię św. do Sanktuarium Matki BoŜej Bolesnej w Licheniu.  

31. maja 2012r. – Ksiądz Proboszcz dokonał poświęcenia nowego 
krzyŜa w Nowej Wsi (obok domu państwa Wałęsów). KrzyŜ ten został 
postawiony w miejscu krzyŜa zniszczonego w czasie II Wojny światowej.  

26. maja 2012r. - została odprawiona uroczysta Msza św. z okazji 
srebrnego jubileuszu zespołu "Kalina".  

W miesiącu maju przy wszystkich kapliczkach i krzyŜach 
przydroŜnych parafii - odbywały się naboŜeństwa majowe z udziałem 
kapłana. NaboŜeństwa te gromadziły wielu Parafian.  

7. czerwca 2012r. - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi 
Pańskiej - w obu kościołach - po Mszy św. odbyły się uroczyste procesje do 
czterech ołtarzy.  

8. czerwca 2012r.  - Dzień adoracji Najświętszego Sakramentu w 
Nowej Wsi - w ramach Wieczystej Adoracji w naszej diecezji.  

27. czerwca 2012r. - Msza św. dziękczynna na zakończenie roku 
szkolnego w Nowej Wsi.  

28. czerwca 2012r. - Msza św. dziękczynna na zakończenie roku 
szkolnego w Koźmińcu.  

5. lipca 2012r. - tradycyjna pielgrzymka parafian do 
Sanktuarium Maryjnego w Lutyni.  

9. - 13. lipca 2012r. - dziewczęta z naszej parafii uczestniczyły w 
rekolekcjach zamkniętych u Sióstr Pasterzanek w Szaflarach. 

21. lipca 2012r. - Ojciec św. Benedykt XVI mianował nowego 
biskupa kaliskiego, którym został bp Edward Janiak, dotychczasowy biskup 
pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej.  

22. lipca 2012r. - odbyło się tradycyjne święcenie pojazdów 
samochodowych.  

15. - 17. sierpnia 2012r. - przeŜywaliśmy, w I Rocznicę 
Nawiedzenia Matki BoŜej w Kopii Jej Jasnogórskiej Ikony, Triduum 
modlitewne, jako wyraz wdzięczności za Nawiedzenie parafii, a następnie 
wszystkich rodzin w parafii. "Maryja - Matka Kościoła, Pielgrzymującego 
Ludu BoŜego" - to temat rocznicowych rozmyślań, poprowadzonych przez 



redemptorystę o. Andrzeja Zająca, który przed rokiem wraz z o. Ryszardem 
Niziołkiem przeprowadził w parafii Misje peregrynacyjne.  

W kościele parafialnym, odbyła się uroczysta intronizacja Obrazu Matki 
Boskiej Częstochowskiej, który nawiedził wszystkie rodziny w parafii.  

Jednym z owoców peregrynacji rodzin będzie, odprawiane w kaŜdą 
środę w kościele parafialnym, naboŜeństwo do Matki Boskiej Miłosierdzia, 
zakończone indywidualnym błogosławieństwem kaŜdego wiernego 
Najświętszym Sakramentem. Prośby i dziękczynienia do Matki Boskiej 
Miłosierdzia moŜna składać do skrzynki, która została umieszczona w 
głównej kruchcie kościoła w Nowej Wsi. Natomiast Nowenna do św. Józefa, 
która do tej pory była odprawiana w środy, została przeniesiona na 
poniedziałek.  

19. sierpnia 2012r. - 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. Dochód z doŜynek wyniósł 3 325zł i 
zasilił Fundusz Gospodarczy. Ksiądz Proboszcz podziękował wszystkim, 
którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zorganizowania doŜynek w 
Nowej Wsi - szczególnie Radzie Parafialnej i Parafialnemu Zespołowi Caritas.  

27. - 30. sierpnia 2012r. - odbyła się czterodniowa pielgrzymka: 
Malbork, Trójmiasto, Hel, Swarzewo, Toruń. Uczestniczyło w niej 55. osób.  

03. września 2012r. - z okazji rozpoczynającego się nowego roku 
szkolnego i katechetycznego - w obu kościołach naszej parafii odprawione 
zostały uroczyste Msze św., Modliliśmy się o BoŜe błogosławieństwo dla 
dzieci, nauczycieli i wychowawców w nowym roku szkolnym.  

12. września  2012r. - przedstawiciele naszej parafii - na czele z 
Księdzem Proboszczem uczestniczyli w ingresie biskupa Edwarda Janiaka do 
katedry kaliskiej. Uroczystość zgromadziła kilka tysięcy osób, ponad 50. 
biskupów oraz kilkuset księŜy. W sanktuarium św. Józefa, nowy biskup 
zawierzył siebie, swoje posługiwanie oraz całą diecezję wstawiennictwu 
oblubieńca NMP. W progu katedry p.w. św. Mikołaja, nowego ordynariusza 
powitał proboszcz kościoła katedralnego ks. Andrzej Gaweł. Następnie - w 
czasie uroczystej Mszy św. - Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Celestino 
Migliore odczytał dekret papieŜa Benedykta XVI, mianujący dotychczasowego 
biskupa pomocniczego we Wrocławiu biskupem kaliskim oraz przekazał bp. 
E. Janiakowi pastorał i zaprosił do zajęcia miejsca na katedrze.  

16. września 2012r. - w Koźmińcu odbyły się uroczystości 
odpustowe ku czci PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego. Sumę odpustową, 
połączoną z dziękczynieniem za Ŝniwa odprawił i kazanie wygłosił Dziekan 
Dekanatu Dobrzyckiego - ks. kanonik Stanisław Wnuk.  



18. września 2012r. - w dniu wspomnienia przez Kościół 
Stanisława Kostki - po raz kolejny z inicjatywy i na zaproszenie Księdza 
Proboszcza odbyło się spotkanie dzieci z okazji święta ich patrona. Po 
specjalnie odprawionej Mszy św., na którą dzieci przybyły wraz z rodzicami, 
odbyło się - dzięki Ŝyczliwości i hojności Księdza Proboszcza - pełne radości 
spotkanie w ogrodzie przy probostwie. Po radosnych zabawach i pląsach - 
przyszła pora na pyszne kiełbaski smaŜone w ognisku. Jeśli dodać do tego 
promyki słońca i pogodne twarze milusińskich - było super.   

29. września  2012r. - przedstawiciele Grupy Modlitwy o. Pio z 
naszej parafii wzięli udział w VI Spotkaniu Czcicieli i Grup Modlitwy o. Pio 
Diecezji Kaliskiej w Wołczynie. Spotkanie przebiegało pod hasłem: "Nasza 
wiara - solą dla ziemi i światłem dla świata".  

7. października  2012r. - zostały poświęcone róŜańce dla dzieci 
pierwszokomunijnych. Rodzice je odebrali i wręczyli swoim dzieciom.  

13. października 2012r.  - w sobotni wieczór, w ramach 
obchodów Dnia Papieskiego, przebiegającego w tym roku pod hasłem: "Jan 
Paweł II - PapieŜ Rodziny" - młodzieŜ oazowa prowadziła w obu kościołach 
modlitwę RóŜańcową z bł. Janem Pawłem II. Tajemnice RóŜańca przeplatane 
były fragmentami Listu do Rodzin i odmawiane w intencji Rodzin naszej 
parafii, zwłaszcza o dobre przeŜycie Roku Wiary.  

14. października 2012r. - Inauguracja Roku Wiary. W kościele 
parafialnym podczas Mszy św. o g. 11,00 odbyła się uroczysta procesja 
wejścia z wniesieniem przez przedstawicieli grup duszpasterskich - Pisma 
Świętego, Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz Dokumentów Soboru 
Watykańskiego II i złoŜenie ich na specjalnie przygotowanym miejscu przy 
ołtarzu. A po Mszy św. kaŜdy otrzymał obrazek z Chrystusem z Cefalu - 
wizerunkiem Chrystusa Roku Wiary i z Credo na odwrocie. Podobny przebieg 
miała inauguracja w kościele filialnym w Koźmińcu.  

14. października 2012r. - 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".  

21. października 2012r. - w całej Polsce odbyło się liczenie 
wiernych uczestniczących we Mszy św. We Mszach św. w Nowej Wsi 
uczestniczyło 717 (59.75%) wiernych a w Koźmińcu 256 (42,66%). Średnia 
frekwencja w całej parafii wyniosła zatem 54%.  

25. października  2012r. - na specjalnym wspólnym zebraniu 
spotkała się Rada Duszpasterska wraz z Parafialnym Oddziałem Akcji 
Katolickiej. Wypracowano i zatwierdzono Parafialny Program Duszpasterski 
na Rok Wiary. Program Duszpasterski został opublikowany w listopadowym 
numerze naszej parafialnej gazetki "Salve Regina".  



30. - 31. października 2012r. - w Gminnej Bibliotece Publicznej 
w Dobrzycy odbył się dekanalny konkurs wiedzy - "Św. Dominik Savio - mały 
święty, ale gigant ducha". Wśród laureatów nie zabrakło gimnazjalistów z 
naszej parafii. Kasia BłaŜejczyk zajęła II miejsce, a Ola Roszak i Angelika 
Grad otrzymały wyróŜnienia.  

25. listopada 2012r. - kolejna juŜ grupa młodzieŜy - tym razem 
16. osobowa - zakończyła cykl 25. spotkań w ramach KATECHEZY 
PARAFIALNEJ DLA MŁODZIEśY PONADGIMNAZJALNEJ, będącej 
jednocześnie przygotowaniem bliŜszym do zawarcia SAKRAMENTU 
MAŁśEŃSTWA. Serdecznie gratulujemy i Ŝyczymy, by te spotkania, pomogły 
w rozpoznaniu i realizacji Ŝyciowego powołania.  

25. listopada 2012r. - w Uroczystość Chrystusa Króla 
Wszechświata - patronalne święto Akcji Katolickiej - przedstawiciele naszego 
parafialnego oddziału wzięli udział w X Diecezjalnej Pielgrzymce Akcji 
Katolickiej do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.  

28. - 29. listopada  2012r. - wykopano i zalano fundamenty pod 
kaplicę przedpogrzebową w Nowej Wsi. Tym samym zakończyła się długa i 
wymagająca wielu starań droga kompletowania projektów, dokumentów i 
zezwoleń, a rozpoczął się czas konkretnych prac budowlanych, które będą 
kontynuowane wiosną przyszłego roku.  

30. listopada - 2. grudnia 2012r. - panie z Parafialnego Zespołu 
Charytatywnego uczestniczyły w rekolekcjach, które odbyły się w Ośrodku 
Formacyjnym CARITAS Diecezji Kaliskiej w Przedborowe.  

1. grudnia 2012r.  - w Centrum Józefologicznym w Kaliszu, pod 
kierunkiem Księdza Kanonika Dariusza Kwiatkowskiego, swój dzień 
skupienia przeŜywali nadzwyczajni szafarze Komunii Świętej- równieŜ 
panowie z naszej parafii. Punktem centralnym był udział we Mszy św. pod 
przewodnictwem ks. biskupa Edwarda Janiaka w Sanktuarium św. Józefa.  

1. grudnia 2012r. - w Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu - 
obchody Dnia Świętości śycia. Wśród obecnych na spotkaniu przedstawicieli 
naszej parafii nie zabrakło młodzieŜy. Po wysłuchaniu wykładu p. Marka 
Grabowskiego na temat kondycji Rodziny w Polsce, została odprawiona Msza 
św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Edwarda Janiaka, z udziałem 
dekanalnych duszpasterzy rodzin. Ksiądz biskup zaznaczył, Ŝe prawa do 
Ŝycia nie moŜna nigdy traktować na zasadzie demokratycznego czy 
politycznego podejścia, poniewaŜ jest to prawo BoŜe. Następnie nastąpiło 
zawierzenie rodzin św. Józefowi. Diecezjalnemu spotkaniu towarzyszyło 
rozstrzygnięcie konkursów: literackiego i plastycznego, ogłoszonych przez 
Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Kaliskiej. Laureaci odebrali nagrody i 
dyplomy z rąk bp. Edwarda Janiaka. Nas cieszy fakt, Ŝe były wśród nich 
gimnazjalistki z Koźmińca - Katarzyna Dymowska i Katarzyna BłaŜejczyk, 
której praca zajęła III miejsce. Gratulujemy. Spotkanie zakończyła wspólna 
agapa.  



2. grudnia 2012r. - w kościele parafialnym w Nowej Wsi - z 
inicjatywy Zelatorów śywego RóŜańca we współpracy z Radą Duszpasterską - 
odbyła się projekcja filmu pt. "Tajemnica Mszy świętej", zrealizowanego na 
podstawie świadectwa współczesnej mistyczki Cataliny Rivas.  

6. grudnia 2012r. - w obu kościołach naszej parafii - tradycyjnie 
juŜ - na zaproszenie Księdza Proboszcza, wśród dzieci biorących udział w 
Roratach zagościł św. Mikołaj w biskupim stroju. Spotkanie przysporzyło 
wiele radości - tym większej, Ŝe wizyta zakończyła się rozdaniem słodkich 
upominków.  

7. grudnia 2012r. - swoje przedświąteczne robocze spotkanie 
odbył Parafialny Oddział CARITAS. Ustalono, w jakiej formie zostanie 
udzielona pomoc świąteczna i które rodziny zostaną nią objęte.  

8. grudnia 2012r. - w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - 
zostały poświęcone i wręczone medaliki dla dzieci przygotowujących się do                  
I Komunii św.  

12. - 16. grudnia 2012r. - przeŜywaliśmy w obu kościołach naszej 
parafii Renowację Misji Świętych. Prowadzili ją misjonarze Redemptoryści - 
o. Andrzej Zając i o. Ryszard Niziołek.  

16. grudnia 2012r. - w kościele parafialnym rozpoczęła się 
Nowenna do Dzieciątka Jezus.  

22. grudnia 2012r. - zakończenie Rorat, które w tym roku 
przebiegały pod hasłem: "Poszli w ciemno za Światłem" i przybliŜały sylwetki 
świętych, którzy mieli odwagę pójść za Chrystusem. Dzieci uczestniczące w 
roratach otrzymały płyty z kolędami śpiewanymi przez Jana Pawła II.  

 29. grudnia 2012r. – przedstawiciele naszego POAK uczestniczyli w 
Spotkaniu Opłatkowym Akcji Katolickiej, które odbyło się w WyŜszym 
Seminarium Duchownym w Kaliszu. Po wspólnej Eucharystii, którą odprawił 
bp Edward Janiak w kaplicy seminaryjnej, nastąpiło spotkanie przy stole w 
refektarzu. Było słowo księdza Biskupa,  Asystenta ks. Henryka Orszulaka i 
Pani Prezes ElŜbiety KałuŜy-Maniewskiej. 
  
            30. grudnia 2012r. - W Uroczystość Świętej Rodziny - w obu 
kościołach naszej parafii  zgromadzili się rodzice, dziadkowie i dzieci na – 
prowadzone przez młodzieŜ oazową - wspólne śpiewanie kolęd przy Ŝłóbku. Z 
okazji Święta Młodzianków, ksiądz Proboszcz – udzielił licznie przybyłym 
dzieciom okolicznościowego indywidualnego błogosławieństwa.                                                          
  
 31. grudnia 2012r. – w obu kościołach naszej parafii zostały 
odprawione Msze św. i naboŜeństwa dziękczynne za łaski roku 2012. 
 
 
W roku 2012. w księgach parafialnych odnotowaliśmy: 



26. chrztów 
  13. ślubów 
  17. pogrzebów 

19. dzieci po raz pierwszy przyjęło Pana Jezusa do swego serca 
            

100. młodych ludzi przyjęło Sakrament Bierzmowania 
 
W obu naszych kościołach rozdaliśmy łącznie ponad 48. tys. Komunii św. 


