
ROK 2013. 

1. stycznia 2013r.- Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i rozpoczęcie nowego 
roku kalendarzowego. 

2. stycznia 2013r. - rozpoczęcie odwiedzin duszpasterskich.  

6. stycznia 2013r. - Ogłoszenie wyników kolejnej edycji konkursu prorodzinnego dla 
dekanatu dobrzyckiego, organizowanego od kilku lat przez Radę Duszpasterską i Parafialny 
Oddział Akcji Katolickiej naszej parafii. W związku z trwającym Rokiem Wiary, konkurs odbywał 
się pod hasłem: "W MOJEJ RODZINIE UCZĘ SIĘ WIARY". Na konkurs wpłynęło ponad 60. prac 
z parafii dekanatu. Były to prace plastyczne, literackie, fotograficzne, multimedialne. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki pocieszenia, a zwycięzcy nagrody 
ufundowane przez Księdza Proboszcza. 

6. stycznia 2013r - Uroczystość Objawienia Pańskiego, to dzień modlitw za polskich 
misjonarzy i okazja do wsparcia prowadzonych przez nich projektów. W kościele parafialnym w 
Nowej Wsi, po krótkiej scence misyjnej, ks. Proboszcz dokonał rozesłania kolędników misyjnych, 
w których role wcieliła się młodzież oazowa. Kolędując po domach, młodzież zebrała na głodujące 
w Republice Środkowej Afryki dzieci, którymi opiekuje się siostra Ewa - 2 075 zł i 1 euro.  

22. - 25. stycznia 2013r. - w rekolekcjach u Sióstr Pasterzanek w Szaflarach wzięło udział 
14. dziewcząt z naszej parafii.  

25. stycznia 2013r. - po adoracji Najświętszego Sakramentu i udziale we Mszy św. odbyło 
się na probostwie świąteczne spotkanie członków Grupy Modlitwy św. o. Pio.  

26. stycznia 2013r. - Aleksandra Roszak, Dagmara Juskowiak i Dagmara Soczewa 
reprezentowały naszą parafię w Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Przy Kobierskim Żłóbku". W 
kategorii IV - soliści - wiek 13 lat i więcej Dagmara Juskowiak zajęła I miejsce a Ola Roszak 
zdobyła wyróżnienie.  

31. stycznia 2013r. - zakończyły się tegoroczne odwiedziny duszpasterskie.  

2. lutego 2013r. - w Święto Ofiarowania Pańskiego, podczas Mszy św. w obu kościołach 
poświęcono książeczki do nabożeństwa dla dzieci pierwszokomunijnych. Książeczki odebrali 
rodzice i wręczyli je swoim dzieciom. 

13. lutego 2013r. - Środa Popielcowa - rozpoczęcie Wielkiego Postu. Zaproszenie do 
licznego udziału w nabożeństwach wielkopostnych, odprawianych w obu kościołach. Kazania 
pasyjne w czasie Gorzkich Żali wygłosi ks. kan. Lucjan Kucharski.  

15. lutego 2013r. - Ksiądz Proboszcz wzbogacił zbiory biblioteki parafialnej o kolejne 50. 
nowych woluminów. Są wśród nich ciekawe i wartościowe pozycje - pomocne w pogłębianiu 
wiary. Biblioteka posiada już ponad 900. tytułów.  

16. lutego 2013r. - rozpoczęcie Mszą św. - cyklu 24. katechez dla przygotowujących się do 
przyjęcia Sakramentu Małżeństwa. Konferencje odbywały się we wszystkie soboty i niedziele 
Wielkiego Postu. Przeznaczone są dla narzeczonych powyżej 24. roku życia.  

23. lutego 2013r. - pierwsze spotkanie dzieci i młodzieży w "Gabinecie Odnowy Wiary", 
który powstał w Domu katechetycznym w Nowej Wsi w ramach parafialnych obchodów Roku 
Wiary.  

8. -10. marca 2013r. - w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu odbywało się Triduum 
Różańcowe pod hasłem "Święty Józefie, Patronie Kościoła naszych czasów, módl się za nami", w 
którym uczestniczyli przedstawiciele Żywego Różańca z naszej parafii.  

9. marca 2013r. - prezes oddziału Akcji Katolickiej naszej parafii uczestniczył w spotkaniu 
sprawozdawczym Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, które odbyło się w 
Przedborowie. Mszę św. celebrował i w obradach Rady uczestniczył Biskup Kaliski Edward Janiak.  



9. - 14. marca 2013r. - Odbyły się rekolekcje wielkopostne, które wygłosił o. Zbigniew 
Bruzi - Redemptorysta. Na zakończenie rekolekcji, podczas Mszy św. z udziałem chorych i 
starszych, 70. osób przyjęło sakrament namaszczenia chorych. Następnie odbyło się spotkanie przy 
stole, które przygotowały panie z Caritas.  

17. marca 2013r. - młodzi ludzie, przygotowujący się do Sakramentu Małżeństwa (23. 
osoby), ukończyli katechezę przedmałżeńską. We wszystkie soboty i niedziele Wielkiego Postu 
uczestnicy przepracowali 24. tematy. 

6. kwietnia 2013r. - przedstawiciele naszej parafii uczestniczyli w II Dniu Skupienia 
Odpowiedzialnych za Grupy Modlitwy Ojca Pio w diecezji kaliskiej Spotkanie modlitewne odbyło 
się w kaplicy św. Jana Bosko przy Parafii św. Antoniego w Ostrowie Wlkp.  

8. kwietnia 2013r. - już po raz siódmy - z racji przypadającego Dnia Świętości Życia, 
obchodzonego w Uroczystość Zwiastowania N.M.P., wierni z naszej parafii włączyli się w piękne 
dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Tym razem 15. osób potwierdziło wpisem do 
Parafialnej księgi duchowej adopcji swoją deklarację podjęcia modlitwy w obronie życia  

20. kwietnia 2013r. - odbyło się w Kaliszu sympozjum naukowe z okazji 50. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji o liturgii "Sacrosanctum concilium", pod hasłem "Liturgia źródłem i 
szczytem życia Kościoła". Wykłady poprzedziła Msza św. w kaplicy Wyższego Seminarium 
Duchownego w Kaliszu sprawowana przez ordynariusza kaliskiego bpa Edwarda Janiaka. W 
sympozjum uczestniczyli szafarze nadzwyczajni z naszej parafii.  

28. kwietnia 2013r. - w kościele parafialnym w Nowej Wsi, 16. dzieci po raz pierwszy 
przyjęło Pana Jezusa do swojego serca. Rodzice dzieci pierwszokomunijnych złożyli w darze Mszał 
i tackę na obrączki.  

3. maja 2013r. - w Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski przeżywaliśmy odpust 
parafialny. Obchody rozpoczęły się w wigilię odpustu na Cmentarzu Mszą św. sprawowaną w 
intencji wszystkich Zmarłych Parafian. Uroczystościom przewodniczył, sumę odpustową odprawił i 
kazanie na wszystkich Mszach św. wygłosił o. Waldemar Poloczek z Prudnika.  

5. maja 2013r. - sześcioro dzieci z Koźmińca przyjęło po raz pierwszy Pana Jezusa do 
swoich serc. W darze ołtarza Rodzice ufundowali nowy Mszał.  

8. maja 2013r. - odbyła się pielgrzymka dziękczynna za I Komunię św. do Sanktuarium 
Matki Bożej Bolesnej w Licheniu.  

26. maja 2013r. - z okazji Dnia Matki, po każdej Mszy św. młodzież oazowa dała okazję, by 
włączyć się w modlitewny akcent pod hasłem: "Dzięki Ci, Boże za moją Mamę!".  

W miesiącu maju parafianie gromadzili się przy wszystkich kapliczkach i krzyżach 
przydrożnych parafii na nabożeństwach majowych odprawianych z udziałem księdza Proboszcza.  

30. maja 2013r. - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Po Mszach świętych w 
obu kościołach odbyły się uroczyste procesje ulicami wsi do czterech ołtarzy.  

1. czerwca 2013r. - grupa młodzieży z naszej parafii uczestniczyła w Ogólnopolskim 
Spotkaniu Młodych LEDNICA 2013.  

6. czerwca 2013r. - pierwsza całodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w I 
Czwartek miesiąca. Z inicjatywy księdza Proboszcza powstała Grupa Adoracyjna, której każdy z 
członków zobowiązał się do godzinnego czuwania przed najświętszym Sakramentem w każdy 
pierwszy czwartek miesiąca. To kolejny duchowy owoc Roku Wiary w naszej parafii.  

8. czerwca 2013r. - dzień wieczystej adoracji w Nowej wsi - w ramach wieczystej adoracji 
w naszej diecezji.  

9. czerwca 2013r. - członkowie Akcji Katolickiej umożliwili parafianom włączenie się w 
akcję "Stop aborcji", zbierając podpisy pod obywatelskim projektem ustawy o ochronie życia.  



  15. - 16. czerwca 2013r. - na zaproszenie księdza Proboszcza Roberta Dadacza gościł w 
naszej parafii p. Zbigniew Branach z Torunia. Autor ponad 10. książek, m. in. o Grudniu 1970 roku 
na Wybrzeżu, powstaniu "Solidarności", agonii komunizmu w Polsce i o serii zabójstw 
politycznych księży. Pan Zbigniew przedstawił nieznane okoliczności zbrodni i męczeństwa ks. 
Jerzego Popiełuszki. Nasz gość dał świadectwo o księdzu Popiełuszce i kapłanach, których u 
schyłku Polski Ludowej pozbawili życia tzw. nieznani sprawcy. Można było kupić książki 
autorstwa p. Branacha i otrzymać osobistą dedykację.  

27. czerwca 2013r. - Msza św. dziękczynna na zakończenie roku szkolnego w Nowej Wsi.  

28. czerwca 2013r. - Msza św. dziękczynna na zakończenie roku szkolnego w Koźmińcu.   

4. lipca 2013r. - odbyła tradycyjna pielgrzymka parafian do Sanktuarium Maryjnego w 
Lutyni. 

28. lipca2013r. - odbyło się tradycyjne święcenie pojazdów samochodowych. 

18. sierpnia 2013r. - 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 remizie OSP w Budach odbyła się część obrzędowa a następnie zabawa taneczna. Dochód z 
dożynek zasilił Fundusz Gospodarczy.  

26. - 29. sierpnia 2013r. - odbyła się czterodniowa pielgrzymka - wycieczka po Pomorzu 
Zachodnim. Uczestniczyło w niej 46 osób. Modliliśmy się w Sanktuarium Matki Boskiej Cierpliwie 
Słuchającej w Rokitnie, zwiedziliśmy min. Kołobrzeg, Świnoujście, Międzyzdroje, Szczecin.  

W lipcu i sierpniu 2013r. powstały mury Kaplicy Przedpogrzebowej, a na probostwie 
została wymieniona instalacja centralnego ogrzewania i instalacja elektryczna.  

1. września 2013r. - 30 osób z naszej parafii, na czele z Księdzem Proboszczem 
uczestniczyło w Dożynkach diecezjalnych, które odbyły się w Parafii św. Wawrzyńca w Stolcu - 
dekanat złoczewski. Uroczystościom przewodniczył Ksiądz Biskup Edward Janiak.  

2. września 2013r. - w obu kościołach naszej parafii odprawione zostały Msze św. na 
rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego. 

8. września 2013r. - w czasie Mszy świętej w kościele parafialnym nastąpiło uroczyste 
wprowadzenie relikwii błogosławionego Jana Pawła II. Relikwie przybyły prosto z Watykanu – za 
aprobatą papieża Franciszka, a uroczyście – na ręce księdza Proboszcza - przekazał je w imieniu 
księdza prałata Sławomira Odera  - ks. prałat Paweł Malecha, pełniący funkcję zastępcy Promotora 
Sprawiedliwości w Najwyższym Trybunale Sygnatury Apostolskiej. Ksiądz prałat w kazaniu 
przybliżył postać błogosławionego Jana Pawła jako człowieka modlitwy, cierpienia, ale i humoru. 
Wspomniał też o cudach – nie tylko tych znanych. Podzielił się swoimi osobistymi przeżyciami ze 
spotkań z błogosławionym Janem Pawłem, ukazując fakty i wydarzenia nieznane i niepublikowane. 
Parafianie z łezką w oku  wysłuchali pięknych słów kazania. Wzruszenie towarzyszyło również 
samemu przekazaniu relikwii, jak i słowom księdza Proboszcza, który wyraził nadzieję, że 
gromadząc się przy relikwiach błogosławionego Jana Pawła będziemy się umacniać i prosić tak 
wspaniałego Orędownika , by czuwał nad parafią, szczególnie nad młodzieżą oraz nad tymi, którzy 
przeżywają trudności w wierze. Ksiądz Proboszcz w swoim słowie powiedział m.in:  

        „Często zdarza się tak, że mała kropla ludzkiej krwi ratuje ludzkie życie. Ufamy, że 
przechowywana od dzisiaj w naszym kościele kropla krwi błogosławionego Jana Pawła II  
prześwietlona blaskiem świętości  Jego zjednoczenia z Bogiem będzie dla nas wezwaniem i 
pomocą w ratowaniu naszego życia od duchowej pustki, w ratowaniu życia naszych braci i sióstr  
od ulegania bezbożności i obojętności na sprawy Boże a także od znieczulenia na potrzeby i 
cierpienia innych, zwłaszcza najbliższych. Wierzę mocno, że  obecność w naszej parafialnej 
świątyni relikwii przyczyni się do jeszcze głębszego zanurzenia się w nauczanie naszego 
umiłowanego Papieża, do zapatrzenia się i naśladowania Jego modlitewnego trwania w jedności z 
Bogiem, do oddania się bezgranicznie i zawierzenia naszej Matce i Królowej”. 



 Ksiądz Kanonik podziękował księdzu prałatowi Pawłowi za przewodniczenie tej pięknej 
uroczystości. Słowa wdzięczności skierował także do fundatorów relikwiarza, figury 
błogosławionego Jana Pawła II, która została poświęcona w czasie uroczystości oraz 
okolicznościowego ornatu. 

15. września 2013r. - w Koźmińcu odbyły się uroczystości odpustowe ku czci 
Podwyższenia Krzyża Świętego. Sumę odpustową, połączoną z dziękczynieniem za żniwa odprawił 
i kazanie wygłosił o.  

15. września 2013r. powstała w naszej parafii Wspólnota Nieustającego Różańca im. MB 
Bolesnej. Dniem modlitwy tej wspólnoty jest 21. dzień każdego miesiąca. Wspólnota Nieustającego 
Różańca jest wspólnotą modlitewną. Składa się z 48. osób. Każda z nich modli się raz w miesiącu – 
w wyznaczonym dniu - przez pół godziny w swoim domu, odmawiając jedną część Różańca 
świętego i Litanię do Matki Bożej Gietrzwałdzkiej. Modlitwa zaczyna się o godz. 0.00, a kończy o 
godz. 24.00.   

18. września 2013r. - w dniu wspomnienia przez Kościół Stanisława Kostki - po raz kolejny 
odbyło się spotkanie dzieci z okazji święta ich patrona. Po specjalnie odprawionej Mszy św., na 
którą dzieci przybyły wraz z rodzicami – miało miejsce pełne radości spotkanie – tym razem, ze 
względu na pogodę -  nie w ogrodzie, ale w salce domu katechetycznego.  Radosnym zabawom, 
konkursom i pląsom towarzyszyły pogodne twarze milusińskich. Było super.  

21. września 20913r. - młodzież oazowa spotkała się w gościnnych ogrodach przy 
probostwie na wspólnych zabawach przy ognisku z grupą ministrantów z Parafii św. Wawrzyńca w 
Ostrówku. 

12. października 2013r. - odbyło się w Wołczynie VII spotkanie czcicieli i Grup Modlitwy 
Ojca Pio z Diecezji Kaliskiej. Wzięło w nim udział 26. naszych parafian na czele z Księdzem 
Proboszczem. Tegoroczne spotkanie przebiegało pod hasłem: "Błogosławieni, którzy uwierzyli". 
Spotkanie w kościele św. Teresy w Wołczynie rozpoczęło się modlitwą o Ducha Świętego 
prowadzoną przez kapucyna o. Waldemara Korbę, gwardiana i proboszcza wołczyńskiej parafii. 
Medytację:. "Wierzę w Syna Bożego" wygłosił o. Tomasz Duszyc, asystent krajowy Grup 
Modlitwy Ojca Pio. Po Mszy św. w Gimnazjum bł. Jana Pawła II ks. dr Marcin Wiśniewski, 
egzorcysta z Ośrodka Duchowości "Samotnia" mówił o zagrożeniach wiary. Spotkaniu 
towarzyszyła modlitwa różańcowa i odmówienie koronki do Miłosierdzia Bożego. Spotkanie 
zakończyło się oddaniem czci relikwiom św. o. Pio. Po konferencji czciciele św. Pio modlili się 
Różańcem o pokój na świecie i w swoich intencjach. Eucharystii przewodniczył ks. bp Edward 
Janiak.  

13. października 2013r. - obchodziliśmy XIII Dzień Papieski pod hasłem: "Jan Paweł II - 
Papież Dialogu". Była to okazja nie tylko do wspomnienia naszego wielkiego Rodaka, ale także 
możliwość włączenia się w akcję Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która wspiera podnoszenie 
szans edukacyjnych zdolnej, lecz niezamożnej młodzieży. 

20. października 2013r.  - swoje przyrzeczenie modlitwy za Ordynariusza naszej diecezji 
Ks. Bpa Edwarda Janiaka złożyli członkowie IX Margaretki w naszej parafii.  

27. października 2013r. - kolejna grupa młodzieży szkół ponadgimnazjalnych zakończyła 
cykl 25.spotkań w ramach KATECHEZY PARAFIALNEJ, będącej jednocześnie przygotowaniem 
bliższym do zawarcia SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA.  

24. listopada 2013r. - przeżywaliśmy Niedzielę Powołań z udziałem kleryków Wyższego 
Seminarium Duchownego w Kaliszu.  

24. listopada 2013r. - w czasie wieczornej adoracji Najświętszego Sakramentu nastąpiło 
uroczyste zamknięcie Roku Wiary w naszej parafii.  

24. listopada 2013r. - Rada Duszpasterska wraz z zarządem Parafialnego Oddziału Akcji 
Katolickiej na specjalnym - wspólnym spotkaniu wypracowała i zatwierdziła Parafialny Program 



Duszpasterski na nowy rok. 

1. grudnia 2013r. - Początek Adwentu. Rozpoczęcie nowego roku liturgicznego. 
 

5. grudnia 2013r.  - przedstawiciele Rady Duszpasterskiej naszej parafii uczestniczyli w 
pierwszoczwartkowej modlitwie w Bazylice św. Józefa w Kaliszu. Przybyłych na spotkanie 
przywitał ks. prał. Jacek Plota, kustosz Sanktuarium. Modlitwę wstawienniczą w intencji rodzin i 
obrony życia człowieka przed obrazem św. Józefa Kaliskiego poprowadził ks. Szymon Rybak. 
Konferencję wygłosił wikariusz generalny diecezji kaliskiej ks. prał. Andrzej Latoń. Wskazał na 
zadania, jakie należy podjąć w rodzinie, parafii i diecezji na progu nowego roku duszpasterskiego. 
Podkreślał, że w Kościele najważniejsza jest wspólnota ludzi. Z prelegentem rozmowę 
przeprowadził ks. prał. Leszek Szkopek, dyrektor Diecezjalnego Radia Rodzina. Mszy św. 
przewodniczył metropolita poznański abp Stanisław Gądecki. Wraz z nim modlili się biskup kaliski 
Edward Janiak, biskupi seniorzy Stanisław Napierała i Teofil Wilski oraz wielu kapłanów. Pod 
koniec Mszy św. biskupi, kapłani i wierni zebrani w kaliskiej bazylice zawierzyli św. Józefowi 
rodziny i dzieci nienarodzone. 
 

6. grudnia 2013r.  - w obu kościołach  naszej parafii – tradycyjnie już - na zaproszenie 
Księdza Proboszcza,  wśród dzieci biorących udział w Roratach zagościł św. Mikołaj w biskupim 
stroju. Spotkanie przysporzyło wiele radości – tym większej, że wizyta zakończyła się  rozdaniem 
słodkich upominków.  

7. grudnia 2013r.  - udział przedstawicieli parafii w obchodach Dnia Świętości Życia w 
Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu. Konferencję tematyczną wygłosił Ksiądz Prałat Leszek 
Szkopek - Dyrektor Radia Rodzina Diecezji Kaliskiej. Eucharystii przewodniczył Ksiądz Prałat 
Aleksander Gendera - Wikariusz Biskupi ds. Duchowieństwa. Nad całością spotkania czuwał 
Ksiądz Kanonik Sławomir Kostrzewa - Diecezjalny Duszpasterz Rodzin. Spotkanie zakończyła 
wspólna agapa. 
 

10. grudnia 2013r.  - swoje przedświąteczne robocze spotkanie odbył Parafialny Oddział 
CARITAS.  Ustalono, w jakiej  formie zostanie udzielona  pomoc świąteczna i które rodziny 
zostaną nią objęte. 
 

21. grudnia 2013r. - udział przedstawicieli POAK w spotkaniu opłatkowym Akcji 
Katolickiej naszej diecezji, które odbyło się w Kaliszu. 
 

23. grudnia 2013r.  - zakończenie Rorat, które w tym roku przebiegały pod hasłem: 
„UBOGA DROGA- Tyle masz – ile dasz i przybliżały sylwetki świętych, którzy swoje życie 
poświęcili służbie ubogim. Każdego dnia  Roraty w obu kościołach gromadziły blisko setkę dzieci. 
 

29. grudnia 2013r. - w Uroczystość Świętej Rodziny w obu kościołach na zaproszenie 
proboszcza przybyli milusińscy ze swoimi rodzicami i dziadkami. Ksiądz Proboszcz - z okazji 
Święta Młodzianków - udzielił licznie przybyłym dzieciom okolicznościowego indywidualnego 
błogosławieństwa, a zgromadzeni  mieli okazję do prowadzonego przez młodzież oazową - 
wspólnego śpiewania kolęd przy żłóbku. 
 

31. grudnia 2013r. - w obu kościołach naszej parafii zostały  odprawione Msze św. i 
nabożeństwa dziękczynne za łaski roku 2013.  
 

W 2013 roku księgach parafialnych odnotowaliśmy: 

20 chrztów; 

9 ślubów; 



21 pogrzebów. 


