
Kronika 2014r.  

1. stycznia 2014r. – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Rozpoczęcie 
nowego roku kalendarzowego.   

6. stycznia 2014r. - Młodzież oazowa po raz kolejny wcieliła się w role kolędników 
misyjnych. Po sumie – w kościele parafialnym  nastąpił misyjny akcent tego dnia. Po 
krótkiej scence misyjnej,  ksiądz Proboszcz dokonał rozesłania kolędników 
misyjnych.Oazowicze odwiedzali domy, przedstawiali krótkie scenki, wspólnie z 
domownikami śpiewali kolędę i składali życzenia. Zebrane pieniądze, a jest to kwota ponad 
1800 zł. zostały przekazane na misje. 

6. stycznia 2014r. – rozstrzygnięcie kolejnej edycji konkursu organizowanego przez 
Radę Duszpasterską i Parafialny Oddział Akcji Katolickiej dla szkół dekanatu dobrzyckiego 
oraz wręczenie ufundowanych przez księdza Proboszcza nagród i dyplomów. Hasło tej 
edycji konkursu: „W mojej rodzinie poznaję Biblię”. Jury przyznało jedno pierwsze miejsce i 
9. wyróżnień. 

Oto laureaci konkursu: 

I miejsce – Zuzanna Kokot – parafia Nowa Wieś 

Wyróżnienia: 

Jowita Paprocka – parafia Sośnica 

Maja Miecznik – parafia Koryta 

Natalia Janowicz – parafia Karmin 

Nadia Soczewa – parafia Nowa Wieś 

Kacper Ciejka  – parafia Nowa Wieś 

Barbara Matuszkiewicz – parafia Nowa Wieś 

Hanna Poczta – parafia Nowa Wieś 

Kamil Ciejka– parafia Nowa Wieś 

Małgorzata Tatara – parafia Nowa Wieś. 

 

31. stycznia 2014r. – zakończenie odwiedzin duszpasterskich. 

 

W styczniu odnotowaliśmy 100 tys. wejść na naszej internetowej stronie. 
Przypominam,  że nasza parafialna strona internetowa (www.parafia.nowawies.com)  istnieje 
od 2007r.,  a licznik odwiedzin został na niej zainstalowany w lutym 2012r. 

 

4 – 7. 02. 2014r.  –  14. dziewcząt z naszej parafii uczestniczyło w rekolekcjach 
zamkniętych  u Sióstr Pasterzanek w Szaflarach. 



 

17. – 20.02.2014r.  – wizyta sióstr Pasterzanek w naszej parafii. Siostry prowadziły 
zajęcia profilaktyczne w gimnazjum w Nowej Wsi oraz spotkały się na probostwie z 
uczestniczkami tegorocznych rekolekcji. 

 

Do kościoła parafialnego w Nowej Wsi zakupiono nowy dywan. 

 

Przy kościele filialnym w Koźmińcu został rozbudowany parking.  

 

5. marca 2014r. - Środa Popielcowa - rozpoczęcie Wielkiego Postu. Zaproszenie do 
licznego udziału w nabożeństwach wielkopostnych, odprawianych w obu kościołach. 
Kazania pasyjne w czasie Gorzkich Żali wygłosił w Nowej Wsi ks. Piotr Sobiś. 

 

6. marca 2014r. – 38 osób z  naszej parafii uczestniczyło w Sanktuarium św. Józefa w 
Kaliszu w pierwszoczwartkowej modlitwie w intencji rodzin i obrony życia nienarodzonych. 
Spotkanie połączone było  z Pielgrzymką Akcji Katolickiej do św. Józefa. Uroczystościom 
przewodniczył ks. bp Mariusz Leszczyński. Temat marcowego spotkania brzmiał: „Niedziela 
świętem dla rodziny – o właściwym przeżywaniu niedzieli w rodzinie dla budowania 
społeczeństwa o ludzkim obliczu”.  

 

8. marca 2014r. - rozpoczęcie Mszą św. - cyklu 24. katechez dla przygotowujących się 
do przyjęcia Sakramentu Małżeństwa, które przeznaczone są dla narzeczonych powyżej 25. 
roku życia.  

 

14 - 16. marca 2014r. - w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu odbywało się Triduum 
Różańcowe pod hasłem "Święty Józefie, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej 
walce z mocami ciemności”, w którym uczestniczyli przedstawiciele Żywego Różańca z 
naszej parafii.  

 

25. marca 2014r. - z racji przypadającego Dnia Świętości Życia, obchodzonego w 
Uroczystość Zwiastowania N.M.P. - już po raz ósmy wierni z naszej parafii włączyli się w 
piękne dzieło Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Deklarację podjęcia modlitwy w 
obronie życia potwierdziło swoim wpisem do Parafialnej Księgi Duchowej Adopcji 18. osób. 

 

29. marca 2014r. - prezes oddziału Akcji Katolickiej naszej parafii uczestniczył w 
spotkaniu sprawozdawczo-wyborczym Rady Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej, które 
odbyło się w Przedborowie.  

 

29. marca-2. kwietnia 2014r. - Odbyły się rekolekcje wielkopostne, które wygłosił o. 
Jacek Burnus – Redemptorysta z Warszawy. 



 

30. marca 2014r. – Droga Krzyżowa ulicami Nowej Wsi. 

 

3. kwietnia 2014r. Na zakończenie rekolekcji została odprawiona Msza św. z 
udziałem chorych i starszych, którzy przyjęli sakrament namaszczenia chorych. Następnie 
odbyło się spotkanie przy stole, które przygotowały panie z Caritas.  

 

5. kwietnia 2014r. – jako owoc tegorocznych rekolekcji wielkopostnych powstaje w 
naszej parafii Parafialna Księga Trzeźwości.   

 

13. kwietnia 2014r. – w Niedzielę Palmową młodzież przygotowująca się do 
sakramentu bierzmowania oraz inni przedstawiciele naszej parafii uczestniczyli  w Spotkaniu 
Młodych Diecezji Kaliskiej na Górze Krzyża Jubileuszowego między Kobylą Górą a 
Ostrzeszowem.  Modlitwę pod krzyżem poprzedziło spotkanie przy  Samotni dotyczące 
zbliżającej się peregrynacji Krzyża Światowych Dni Młodzieży  po naszej diecezji.  Później 
ks. bp senior Stanisław Napierała poświęcił palmy, które przywiozła ze sobą młodzież. 
Wszyscy zebrani udali się procesyjnie –  w stronę Krzyża Jubileuszowego, u podnóża 
którego odbywała się dalsza część spotkania. Dwaj gimnazjaliści z naszej parafii nieśli wraz 
z kilkoma innymi młodymi ludźmi wielki krzyż, który wędrował na czele procesji. Przed 
Eucharystią duszpasterz ośrodka Samotnia ks. Marcin Wiśniewski poprowadził Koronkę do 
miłosierdzia Bożego. Gdy kończyła się Msza święta – tuż przed błogosławieństwem - na 
Górę Krzyża przybył niespodziewanie ks. bp Edward Janiak, który dzień wcześniej wrócił ze 
szpitala. Dwaj Księża Biskupi pobłogosławili uczestnikom spotkania, a następnie u podnóża 
Krzyża Jubileuszowego rozdzielano Kanonizacyjną Iskrę Miłosierdzia, którą młodzież 
przywiozła do naszej parafii. Zwieńczeniem całości był koncert ewangelizacyjny i pyszny 
poczęstunek. 

 

 17.-19. kwietnia 2014r. – w podniosłej atmosferze przeżywaliśmy w parafii Triduum 
Paschalne. Obchodom Wigilii Paschalnej w Koźmińcu przewodniczył szczególny gość                           
z Watykanu – ks. prałat Paweł Malecha – zastępca Promotora Sprawiedliwości w Sygnaturze 
Apostolskiej. 

 20. kwietnia 2014r. – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. 

22.– 26. kwietnia 2014r. -  w ramach przygotowań do święta kanonizacji Jana Pawła 
II, w kościele parafialnym w Nowej Wsi, po Mszy św. odbywała się adoracja Najświętszego 
Sakramentu, w czasie której zgromadzeni parafianie modlili się o świętość poszczególnych 
stanów. I tak we wtorek  była to modlitwa o świętość dzieci, w środę o świętość młodzieży, 
w czwartek o świętość małżonków, w piątek o świętość kapłanów, a w sobotę o świętość 
osób konsekrowanych. Każdego dnia po adoracji miało miejsce uczczenie relikwii Krwi Jana 
Pawła II, które parafia posiada od jesieni ubiegłego roku.   

 



27. kwietnia 2014r. – Niedziela Miłosierdzia, kanonizacja Jana Pawła II i Jana XXIII. 
Parafianie zabierali do domów Kanonizacyjną Iskrę Miłosierdzia. W kościele parafialnym, 
po dziękczynnej wieczornej Mszy św. społeczność Zespołu Szkół Publicznych w Nowej Wsi 
przedstawiła  przygotowany z okazji kanonizacji spektakl „Trud prowadzi do świętości”. 

 

3. maja 2014r. -   Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski -przeżywaliśmy odpust 
parafialny. Obchody rozpoczęły się w piątek   Mszą św. sprawowaną w intencji wszystkich 
Zmarłych Parafian. Uroczystościom przewodniczył, sumę odpustową odprawił i kazanie na 
wszystkich Mszach św. wygłosił o. Joel Kokott – franciszkanin z Jarocina. 

 
 

8. maja 2014r.  - młodzież z naszej parafii wzięła udział w peregrynacji symboli 
Światowych Dni Młodzieży w Pleszewie. 

 
 

10. maja 2014r.   - przedstawiciele naszej parafii, na czele z księdzem Proboszczem, 
uczestniczyli w pięknej uroczystości Złotego Jubileuszu Kapłaństwa księdza kanonika 
Lucjana Kucharskiego, który często gości w naszej parafii. Uroczystości odbyły się w Parafii 
Miłosierdzia Bożego w Ostrowie Wlkp. 

 
 
11. maja  2014r. – rozpoczął się kolejny, wiosenny cykl katechezy parafialnej dla 

młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, będącej przygotowaniem do Sakramentu Małżeństwa. 
 

 
17. maja 2014r.   - udział w III Dniu Skupienia Odpowiedzialnych za Grupy 

Modlitwy Ojca Pio w diecezji kaliskiej. Spotkanie odbywało się  w Sanktuarium św. Józefa 
w Kaliszu                                  i przebiegało pod hasłem: "Między ziemią a niebem". O 
świętych: Józefie, Ojcu Pio i Janie Pawle II”. 

 
 

17. maja 2014r.  - członkowie Akcji Katolickiej z naszej parafii uczestniczyli                              
w modlitewnym spotkaniu Akcji Katolickiej diecezji kaliskiej, które odbyło się w kościele 
na Pólku. 
 
 

18. maja 2014r. – w miejscowości Budy została odprawiona Msza św. polowa w 
intencji członków Ochotniczej Straży Pożarnej, podczas której została poświęcona nowa 
Remiza i samochód strażacki. 

 
 

25. maja 2014r.  - w niedzielę, w przeddzień Dnia Matki, po każdej Mszy św. 
młodzież oazowa dała okazję, by włączyć się w modlitewny akcent pod hasłem: „Dzięki Ci, 
Boże za  moją Mamę!”. 

 
 

26. maja2014r.  - Ksiądz Proboszcz gościł w naszej parafii swoich kolegów na spotkaniu z  
okazji rocznicy święceń kapłańskich.  23. kapłanów wyświęcanych w Poznaniu w roku 1990. 



koncelebrowało Mszę św. Uczniowie gimnazjum przygotowali z tej okazji krótki program 
artystyczny.  
 

31. maja2014r.   - W ogrodzie przy probostwie bawili się wspaniale najmłodsi 
parafianie. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej wraz z młodzieżą oazową pod patronatem 
księdza Proboszcza - zorganizował PIKNIK DLA DZIECI. Młodzież zadbała o ciekawe 
konkursy i zabawy, a ksiądz Proboszcz i członkowie POAK o lody i słodki poczęstunek.  

 

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

 

1. czerwca2014r.  – Zakończenie wiosennego cyklu katechezy parafialnej dla 
młodzieży szkół  ponadgimnazjalnych przygotowujących do Sakramentu Małżeństwa. 

 

7. czerwca 2014r.  - Grupa młodzieży – i nie tylko – uczestniczyła w Ogólnopolskim 
Spotkaniu Młodych na Polach Lednickich. Spotkanie przebiegało pod hasłem: „W imię 
Syna”. Ponieważ było to 18. spotkanie – uczestnicy oprócz innych pamiątek otrzymali 
lednicki dowód osobisty. 

 

8. czerwca 2014r.  – Dzień wieczystej adoracji  w Nowej Wsi – w ramach wieczystej 
adoracji  w naszej diecezji. 

 

14. czerwca 2014r.  – Na placu przy remizie  w Koźmińcu została odprawiona Msza 
św.                         w intencji członków Ochotniczej Straży Pożarnej. Ksiądz Proboszcz 
poświęcił nowy wóz strażacki. 

 

14./15. czerwca 2014r.  – Przedstawiciele Grupy Modlitwy św. Ojca Pio z naszej 
parafii uczestniczyli w XII czuwaniu z Ojcem Pio w intencji Rodzin w Krakowie 
Łagiewnikach. 

17. czerwca 2014r.  – W kościele parafialnym w Nowej Wsi odbył się Koncert 
ewangelizacyjny młodzieżowego zespołu  Jaffa z Gostynia.  

 



19. czerwca 2014r.  – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. W Nowej Wsi 
i Koźmińcu  - po Mszy św. - odbyła się procesja eucharystyczna ulicami wsi do czterech 
ołtarzy. 

 

26. czerwca 2014r.  – W Nowej Wsi została odprawiona dziękczynna Msza św. na 
zakończenie roku szkolnego. 

 

27. czerwca - Została odprawiona  w Koźmińcu Msza św. dziękczynna na zakończenie 
roku szkolnego. 

 

29. czerwca 2014r. – Z inicjatywy ks. Proboszcza,  w salce domu katechetycznego                  
w Nowej wsi odbyło się inauguracyjne spotkanie Parafialnego Klubu Ludzi Złotego Wieku. 

 

1. lipca 2014r. – Parafianie wraz z ks. Proboszczem udali się z pielgrzymką  na Jasną 
Górę do Częstochowy i Sanktuarium M.B. Patronki Rodzin w Leśniowie. W pielgrzymce 
uczestniczyło 58. osób. 

 

3. lipca 2014r. – odbyła się - pod przewodnictwem księdza Proboszcza – tradycyjna 
pielgrzymka parafian do Sanktuarium Maryjnego w  Lutyni. 

 

7. – 11. lipca 2014r. – 13. osobowa  grupa dziewcząt z naszej parafii uczestniczyła                                
w rekolekcjach u Sióstr Pasterzanek w  Szaflarach. 

 

21. – 24. lipca 2014r. - Kilku ministrantów z naszej parafii wzięło udział w 
Rekolekcjach dla ministrantów, które odbyły się w Domu Rekolekcyjnym Księży Filipinów 
na Świętej Górze w Gostyniu. 

 

22. lipca 2014r. –  Parafianie na czele z ks. Proboszczem udali się na  pielgrzymkę do 
Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej.  W pielgrzymce uczestniczyło 59 osób. 

 

26. lipca 2014r. – W prezbiterium kościoła  parafialnego w Nowej Wsi  zamontowano 
nowe wieczne lampki, ufundowane przez jedną z parafianek. 

 

27. lipca 2014r. -  Odbyło się tradycyjne święcenie pojazdów samochodowych. 



 

W miesiącu czerwcu i lipcu  - Zostały wykonane kolejne prace przy budowie kaplicy 
przedpogrzebowej. 

 

3. sierpnia 2014r. – W domu katechetycznym w Nowej Wsi miało miejsce kolejne 
spotkanie Parafialnego Klubu Ludzi Złotego Wieku. Ustalono stały termin spotkań. 
Odbywać się one będą w każdą pierwszą niedzielę miesiąca. 

 

W miesiącu sierpniu ksiądz Proboszcz wzbogacił  zasoby biblioteki parafialnej o 
kolejne 50. woluminów. 

 

17. sierpnia 2014r. – Rolnicy z Nowej Wsi, Bud, Wyk, Cegielni i Polskich Olędrów 
dziękowali Bogu za tegoroczne plony. Po uroczystej Mszy św. o godz. 14,oo, na placu przy 
Sali wiejskiej w Nowej Wsi odbyła się część obrzędowa, a następnie zabawa taneczna. 
Dochód z dożynek zasilił fundusz parafii. 

 
31. sierpnia 2014r.  - Parafianie z Koźmińca dziękowali Panu Bogu za tegoroczne 

zbiory.      

 

1. września 2014r. -  W obu kościołach parafii zostały odprawione Msze św. na 
rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego.    

 

8. września 2014r.  - Zawiązała się w parafii kolejna – 10. już Margaretka. Swoją 
modlitwą obejmuje  ona ks. biskupa Łukasza Buzuna.   

 

12. września 2014r. - Udział księdza Proboszcza i  prezesa parafialnego oddziału 
Akcji Katolickiej w obchodach 2. rocznicy ingresu biskupa Edwarda Janiaka i 20 -lecia 
powołania do istnienia Kapituły Katedralnej. Uroczystość połączono z powitaniem w 
katedrze kaliskiej biskupa pomocniczego Łukasza Buzuna.   

 

14. września 2014r.  - W kościele filialnym w Koźmińcu odbyły się uroczystości 
odpustowe. Sumę odpustową odprawił i kazania na wszystkich Mszach św. niedzielnych 
wygłosił o. Albert Krzywański OFM – vice prowincjał Prowincji św. Jadwigi Zakonu Ojców 
Franciszkanów, kustosz  i proboszcz sanktuarium w Wambierzycach.  

 



18. września 2014r.  - Podobnie jak w latach ubiegłych, w święto Stanisława Kostki , 
po Mszy św. odprawionej w intencji dzieci i młodzieży, w gościnnych ogrodach 
proboszczowskich odbyło się pełne radości spotkanie. Były gry, zabawy i konkursy, a 
następnie  pieczenie kiełbasek   w ognisku. A wszystko to dzięki życzliwości i hojności 
księdza Proboszcza.    

W miesiącu wrześniu ksiądz Proboszcz wzbogacił  zasoby biblioteki parafialnej o 
kolejne 40. woluminów. 

 
1. października 2014r.- Odbyła się w naszej parafii wizytacja biskupia, którą 

przeprowadził ks. bp Teofil Wilski. Wizytacja rozpoczęła się Mszą św. w kościele filialnym                         
i spotkaniem ze społecznością szkolną oraz wiernymi w Koźmińcu. Następnie ks. Biskup 
udał się do Zespołu Szkół w Nowej Wsi. Później wraz z wiernymi modlił się na Cmentarzu 
za wszystkich Zmarłych Parafian. Po obiedzie ks. Biskup  pobłogosławił małe dzieci i matki 
w stanie błogosławionym. Po południu spotkał się na probostwie z przedstawicielami grup 
duszpasterskich parafii. O g. 17,oo ks. Biskup odprawił uroczystą Mszę św., podczas której 
młodzież w liczbie 48. osób przystąpiła do sakramentu bierzmowania. Następnie Ks. Biskup 
spotkał się na probostwie z kapłanami dekanatu dobrzyckiego. Na zakończenie wizytacji ks. 
Biskup dokonał pamiątkowego wpisu w kronice parafialnej: „Uradowany bogatym życiem 
parafii, ilością wspólnot, rozmodleniem, trwaniem na adoracji Najświętszego Sakramentu, 
zaangażowaniem i poczuciem współodpowiedzialności wszystkich parafian, pragnę na 
zakończenie wizytacji kanonicznej wyrazić słowa uznania i podziękowania ks. kan. 
Robertowi Dadaczowi jako proboszczowi  i Wszystkim parafianom. Na dalszą żywotność 
parafii i troskę o kościoły z serca, w Imię Boże, błogosławię. Bp Teofil Wilski”. 

 

5. października 2014r. – Przedstawiciele Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej 
oraz  członkowie Parafialnego Klubu Ludzi Złotego Wieku uczestniczyli w czuwaniu 
modlitewnym       w Sanktuarium MB w Tursku. Spotkanie rozpoczęło się koronką do 
Miłosierdzia Bożego. Po niej konferencję wygłosił ks. Piotr Bałoniak. O godz. 16.00 została 
odprawiona Msza Święta, której przewodniczył ks. dr Sławomir Kęszka, diecezjalny asystent 
Akcji Katolickiej. Po Eucharystii ks. kan. Paweł Kubiak, kustosz Sanktuarium zaprosił 
wszystkich zgromadzonych na spotkanie przy kawie. Jak zawsze – w Sali wiejskiej przy 
pysznym, swojskim poczęstunku przygrywała kapela z Turska. Po powrocie do kościoła była 
jeszcze modlitwa różańcowa, Apel Jasnogórski i…… powrót do domu.  

 

8. października 2014r. – Spotkanie młodzieży z siostrami ze Zgromadzenia  
Służebnic Matki Dobrego Pasterza, które gościły w naszej parafii. Ponieważ  pobyt sióstr w 
parafii zbiegł się z Tygodniem Misyjnym,  siostry przybliżyły aktualną sytuację w 
placówkach misyjnych prowadzonych przez ich zgromadzenie.  

 
 
 



11. października 2014r.  - Udział przedstawicieli naszej parafii – wraz z ks. 
Proboszczem w VIII Spotkaniu Czcicieli i Grup Modlitwy św. Ojca Pio Diecezji kaliskiej w 
Wołczynie, które odbyło się pod hasłem: „Zdobyć Rodzinę dla Chrystusa”. 

 
 

12. października 2014r. – W czasie Mszy św. ks. Proboszcz poświęcił różańce dla 
dzieci pierwszokomunijnych. Różańce odebrali  Rodzice  i wręczyli je swoim pociechom. 

 

16. października 2014r. – Uczniowie z Zespołu Szkół w Nowej Wsi przedstawili 
program słowno-muzyczny poświęcony św. Janowi Pawłowi II. 

 

19. października 2014r. – Młodzież szkół ponadgimnazjalnych rozpoczęła kolejną - 
jesienną edycję katechezy przygotowującej do sakramentu małżeństwa. 

 

19. października 2014r. – W całej Polsce odbyło się liczenie wiernych 
uczestniczących we Mszy św. niedzielnej. We Mszach św. w Nowej Wsi uczestniczyło 660 
osób (55%),  a w Koźmińcu  282 osoby (55%). Średnia frekwencja w całej parafii wyniosła 
tylko 52% !  

 
9. listopada 2014r. – Odbyło się kolejne spotkanie członków Parafialnego Klubu 

Ludzi Złotego Wieku. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni przez księdza proboszcza  
funkcjonariusze Policji.  Goście bardzo ciekawie opowiadali o niebezpieczeństwach, jakie 
czyhają na starszych ludzi, przestrzegali przed różnymi oszustami i naciągaczami. Policjanci 
odpowiadali także na pytania, które padały na spotkaniu – między innymi o zmiany w 
przepisach dotyczące poruszania się po drogach. 
 

 
11. listopada 2014r. – Po Mszy św.,  na placu przy kościele filialnym w Koźmińcu 

posadzony został dąb wolności, który od Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 
otrzymali przedstawiciele OSP. 
 

 
16. listopada 2014r. – Zakończył się jesienny cykl katechez dla młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych, przygotowujących do sakramentu małżeństwa. 
 

 
20. listopada 2014r. – Kilkoro dzieci i młodzieży z naszej parafii uczestniczyło                                  

w eliminacjach do konkursu prorodzinnego organizowanego przez Centrum Pro Familia                          
w Kaliszu. Ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu.   

 



30. listopada – rozpoczęcie  Rorat. W tym roku adwentową drogą prowadziła nas św. 

Teresa z Avila i myśl przewodnia jej życia – Solo Dios basta, co znaczy: Bóg sam wystarczy. 

Dzieci uczestniczące w roratach codziennie otrzymywały do przyklejenia na swojej planszy 

kolejny obrazek ilustrujący wydarzenia z życia św. Teresy oraz składały serduszka z 

dobrymi uczynkami. Oprócz figurek Matki Bożej, codziennie w wyniku losowania do 

jednego dziecka trafił „duchowy cukierek”. W roratach uczestniczyło łącznie około setki 

dzieci.  

4. grudnia - Rada Duszpasterska wraz z przedstawicielami Parafialnego Oddziału 

Akcji Katolickiej na specjalnym – wspólnym spotkaniu wypracowała i zatwierdziła 

Parafialny Program Duszpasterski na nowy rok. 

6. grudnia – udział przedstawicieli parafii w Diecezjalnym Dniu Świętości Życia, 

które odbyło się  w Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Konferencję „Eucharystia źródłem 

jedności i miłości rodziny” wygłosił ks. dr Przemysław Drąg, krajowy duszpasterz rodzin. 

Mszy św. przewodniczył biskup pomocniczy Łukasz Buzun. W homilii podkreślał, że samo 

życie jest święte, a świętość ma konkretne źródło w Eucharystii. Życie jest święte przez to, 

że zostało stworzone przez Boga, który jest dawcą życia. Po komunii św. bp Łukasz Buzun 

zawierzył św. Józefowi wszystkie małżeństwa i rodziny oraz poczęte życie. Diecezjalnemu 

spotkaniu towarzyszyło też rozstrzygnięcie dwóch konkursów ogłoszonych przez 

Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Kaliskiej. W konkursach tych wzięli także udział uczniowie 

z naszej parafii. Spotkanie zakończyła wspólna agapa.                  

7. grudnia – kolejne spotkanie Parafialnego Klubu Ludzi Złotego Wieku. 

8. grudnia - w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP  - zostały poświęcone  

medaliki dla dzieci przygotowujących się do I Komunii św. Medaliki odebrali rodzice i 

wręczyli je swoim dzieciom. 

 

12. - 13. grudnia – akcja: „Oczyść dom i świat z elektrośmieci. Daj nadzieję żyjącym 

bez domu na krańcu świata”. W piątek 12. grudnia we wszystkich wioskach parafii Strażacy  

zbierali zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. W sobotę 13. grudnia  sprzęt został 

przygotowany do wysyłki i zabrany przez organizatorów zbiórki. Dzięki aktywnemu 



włączeniu się parafian i Strażaków w tę akcję nasza parafia zebrała aż 13. palet zużytego 

sprzętu.  

12. - 14. grudnia – udział przedstawicieli parafii w rekolekcjach, które odbyły się  w 

Ośrodku „Pascha” w Przedborowe. 

14. grudnia  - Kolejna już grupa młodzieży po  odbyciu  25. spotkań w ramach 

katechezy parafialnej dla młodzieży ponadgimnazjalnej, będącej jednocześnie 

przygotowaniem bliższym do zawarcia sakramentu małżeństwa, odebrała zaświadczenia. 

Gratulujemy i życzymy, by te spotkania, pomogły w rozpoznaniu i realizacji życiowego 

powołania.  

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

W listopadzie i grudniu  została położona dachówka na budynku kaplicy oraz 

wstawiono wszystkie drzwi i okna. 

28.  grudnia  - z okazji Święta Młodzianków w obu kościołach zebrali się rodzice z 

dziećmi. Ksiądz Proboszcz udzielił dzieciom okolicznościowego indywidualnego 

błogosławieństwa. Spotkanie to było również okazją do wspólnego śpiewu kolęd przy żłóbku 

, prowadzonego przez młodzież oazową.  

 

28. grudnia  - od Niedzieli Świętej Rodziny, w salce domu katechetycznego obejrzeć 

można wystawę promująca życie. Wystawa powstała z inicjatywy księdza Proboszcza, a jej  

realizacji podjął się Parafialny Oddział Akcji Katolickiej wraz z Duszpasterstwem 

Rodzinnym. Wystawę „TO JA – CZŁOWIEK” można zwiedzać w każdą niedzielę po sumie  

do Uroczystości Zwiastowania Pańskiego, będącej Dniem Świętości Życia i podejmowaniem 

Duchowej Adopcji.  

 

29. grudnia  - rozpoczęły się Odwiedziny Duszpasterskie. 

31. grudnia   - W obu kościołach naszej parafii zostały  odprawione Msze św. i 

nabożeństwa dziękczynne za łaski roku 2014. 

W roku 2014. do  wspólnoty Kościoła przez sakrament chrztu św. włączonych zostało 

28. dzieci, 8. par połączył sakrament małżeństwa, a 33. osoby odeszły do wieczności. 


